
 

 

Kursus i sjælsterapi/ESO 

9 weekendkurser om teosofi og sjælsterapi 

Første kursus 
 

 

 

 

 
 

Lørdag d. 15. august kl. 09.00 – ca. 17 (herefter aftensmad og hygge) 
Søndag d.16. august klokken 09.00 - 17.00 

På det første kursus tager vi hul på de esoteriske emner :     

 De store spørgsmål - Hvorfra kommer vi? Hvorfor er vi her? Hvor skal vi hen?    

 Menneskets indre opbygning:  æterlegemet, følelselegemet, tankelegemet, 
sjælen og monaden. 

 Chakrasystemet 

 Kilderne til den esoteriske lære 

Pris pr. kursus 1400 kr. (For gengangere er det ½ pris) 

Sted Hannerup 250, Hvilsom, 9500 Hobro hos Hanne og Niels Dyrholm. 
Niels og Hannes kan kontaktes på telefon 9854 9275 eller mobil 2982 9275 eller 
mail: center@sundhed-udvikling.dk 
Hvis I ankommer fredag aften til kursusstedet, så giv Hanne og Niels besked 

Medbring Skriveredskaber og  sengelinned til overnatning – beregn ekstrapris til overnatning inkl. 
morgenmad på ca. 100 kr.  

Mad og drikke I kursusprisen er inkluderet kaffe/ te hele dagen, samt rundstykker om morgenen. 

Medbring selv dit bidrag til et fælles spisebord (2 x frokost og 1 x aften) eller bestil mad 
(som er vegetarisk) hos Hanne senest 1 uge før kurset. Pris er ca. 70 kr. / måltid.  

 

Kursusmateriale Alle materialer sendes på PDF fil, som du selv kan få trykt eller anvende på en Ipad eller 
Pc. Du kan også bestille bøgerne i papirudgaver. Materialer består af følgende bøger: 

1   "Nøglen 1 +2"  er behandlerbøger og koster 300 kr hver. Bøgerne er de mest 
nødvendige, idet den indeholder de test og procedurer, som vi anvender, samt en del 
teori. 

2    Teoribogen ”Det indre menneske” er på ca. 400 sider, papirudgave ca. 420 kr. Den 
indeholder den esoteriske lære og den teori, vi vil komme ind på.  Den er nødvendig 
hvis du selv vil gå dybere i teorien. 

3   ”Leksikon”  ca. 100 sider,  papirudgave 140 kr. Opslagsbog med korte forklaringer af 
de ord og begreber, der anvendes i teosofien.  Ikke nødvendig. 

4   ”Esoterisk Temabog” ca. 200 sider,  papirudgave 250 kr. Indeholder forskellige 
esoteriske temaer 

Jarle Tamsen 
Haugesundvej 6, 9800 Hjørring 
Mobil: 2095 4699   
E-mail: jarle@kibasic.dk 
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5   ”Håndbogen”  ca. 225 sider, papirudgave 250 kr. Indeholder esoteriske temaer. 

 

Der er 3 løsninger 

1. Bøgerne kan købes indbundet (meget solid og flot tryk). Kan bestilles hos Jarle 
til den pris, der står beskrevet. 

2. Bøger er tilgængelige på PDF filer og koster 100 kr for alle 5 bøger. Læg dem på 
din Ipad eller computer og tryk evt. selv de sider, du finder nødvendige. 

3. Meld dig ind i bogklubben ”Kinese”, som koster 500 kr. for 2 års medlemskab. 
Her får du adgang til alle forlagets bogtitler om kinesiologi, TFT, mm.  / 
Adskillige e-bøger / Artikler / Film / Lydbøger 

 

Tilmelding Bindende tilmelding sker ved at sende en mail eller sms om deltagelse og indbetale 
depositum på 500 kr. eller hele beløbet.  

Venligst send en besked, når du har indbetalt. 

Bankkontonummer:  2620 - 0630 305 764     eller     Mobilepay: 20954699 
 

Kurser 2015           Kursus 2: 10.-11. oktober. 
                                 Kursus 3: 28.-29. november. 2015. 

Kurser 2016 Kursus 4: 23.-24. januar 
Kursus 5: 12.-13. marts  
Kursus 6: 21.-22. maj  

 

MINIKURSUS I KINESIOLOGI FREDAGEN FØR KURSET  kl.  14-21 

Arbejdet i grupperne er afhængig af en vis forståelse for kinesiologi, idet I selv skal teste hinanden. For at 
opnå et optimalt udbytte af kurset, er der mulighed for at lære kinesiologitesten for dem, der ikke kender 
denne teknik. Det har vist sig, at det er relativt nemt at udføre test, når man træner det. Vi introducerer 
kinesiologi dagen før om fredagen fra kl. 14-22. For 400 kr ekstra får du et minikursus i kinesiologi - du 
lærer at teste og bruge kroppens muskler som et feedback system, hvor du kan trække informationer fra. 
Du lærer at teste den energimæssige tilstand i kroppen  / At teste fødevarer / At teste meridianer / At 
afbalancere meridianenergi / At finde kosttilskud, som kroppen mangler / Og meget mere.  Der er 
inkluderet kursusmateriale i prisen. Og alle er velkomne.  

Husk ved tilmelding at give besked om du ønsker: 

1    DELTAGELSE i KINESIOLOGI om fredagen 
2    DELTAGELSE i ESO kurset lørdag og søndag 
3    AT KØBE PAPIRUDGAVER af de BØGER du ønsker eller du blot ønsker bøgerne som PDF fil (gratis). 

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe eller skrive 

Jarle Tamsen. Mobil: 2095 4699  E-mail: jarle@kibasic.dk 


