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Auravälittäjäkurssit™ 
Auravälittäjäkurssi™ on viiden päivän intensii-
vinen koulutus, jonka aikana saat kaiken sen 
tietotaidon, jota AuraTransformaatio™-hoitojen 
tekeminen onnistuneesti edellyttää.

Kuka voi osallistua 
kurssille? 
Henkilöt, joilla on kiinnostusta ja herkkyyttä 
työskennellä itsensä, AuraTransformaatio™-
hoitojen tai laajemmin eri yhteisöjen kanssa,  
kehittämällä ja laajentamalla vallitsevaa tietoi-
suutta.

Henkilöt, jotka haluavat laajentaa ymmär-
rystään, elämäntaitojaan ja yleistä elämän-
laatuaan.

Henkilöt, jotka haluavat auttaa muita synkro-
noimaan ja päivittämään energiakenttänsä    
uuden ajan energioihin.

Henkilöt, jotka haluavat integroida AuraTrans- 
formaatio™-hoidot osaksi jo olemassa olevaa 
liiketoimintaansa tai keskittyä palvelutarjon-
nassaan pelkästään niihin.

Kurssille osallistuminen edellyttää, että omas-
ta AuraTransformaatio™-hoidosta on kulunut 
vähintään kaksi kuukautta.

Mitä auravälittäjä- 
kurssilla™ tapahtuu?
 
Teoreettisen tietopohjan lisäksi läpikäyt inten-
siivisen prosessin, jonka vaikutukset tuntuvat 
niin kehossa kuin aurassa.

Kursseilla työstetään neljän elementin - tuli, 
vesi, maa ja ilma integroitumista ja tasapai-
nottumista kehossa ja aurassa, mikä on olen-
nainen osa kristallisoitumisprosessia, jossa 
henkienergia sulautuu osaksi auraa ja kehoa.

Kurssin aikana käsityksesi tasapainon ja 
taajuksien kannsa työskentelystä laajenee sa-
moin se, kuinka ylläpitää energeettistä omava-
raisuutta.

Lisäksi saat ohjeita erilaisten asiakkaiden 
kanssa työskentelyyn.

Jakso 1 (1. päivä)
Kurssi alkaa henkilökohtaisella konsultaatiolla,
joka kestää 3½-4 tuntia. Henkilökohtainen 
elämäntehtävä alkaa tämän jälkeen selkiytyä 
ja kristallilähde ja -potentiaali, joiden avulla 
auravälittäjänä™ toimiminen on mahdollista 
avautuu ja aktivoituu. Konsultaation jälkeen 
kurssilainen on valmis koulutuksen toiseen, 
teoreettiseen ja käytännölliseen osioon.

Jakso 2 (päivät 2-5)
Kurssin toinen osa järjestetään 4–8 hengen 
pienryhmissä. Kurssin vetäjänä toimii sertifiou-
tu auravälittäohjaaja™ Johanna Saari. Mikäli 
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kurssilla on yli 4 osallistujaa, mukana on toin-
en auravälittäohjaaja™ tai avustaja. Kurssin 
teoreettinen materiaali käydään läpi sekä ryh-
mässä että itsenäisesti. Kurssi si-sältää myös 
osion, jossa työskennellään ammattimaisesti 
asiakkaiden kanssa kurssin vetäjän ohjauk-
sessa. Tämän vuoksi jokainen kurssilainen 
hankkii vähintään yhden oman hoitoasiakkaan 
kurssille.

Jakso 3 (seuraavat 2 
kuukautta)
Viisipäiväistä kurssia seuraa kahden kuu-
kauden työskentelyjakso, jonka aikana 
auravälittäjä™ saa tukea AuraTransfor-
maatio™- hoitojen tekemiseen ja vastauksia 
kysymyksiinsä puhelimitse ja sähköpostitse.

Aloituspaketti
 n Käyntikortit AuraTransformaatio™  

–logolla (painovalmiina, pdf-muodossa)

 n AuraTransformaatio™–esite 
(painovalmiina, pdf-muodossa)

 n Luento- ja esittelymateriaalit 
(pdf-muodossa)

 n Henkilökohtainen auravälittäjä™–esittely 
www.auratransformation.fi ja sen rin-
nakkaissivustoilla (voimassaolo 2 vuotta)

Huomautus: AuraTransformaatio™ ei ole 
virallisesti hyväksytty tai rekisteröity vaihtoeh- 
tohoito.

Sertifioituna auravälittäjäohjaajana™ Suomes-
sa ja Virossa toimii Johanna Saari. 

Lisätietoa koulutuksesta saat sähköpostitse 
osoitteeseesta johanna.saari@joypack.fi tai 
puhelimitse p. +358 44 5642 668.

Liitä sähköpostiin kuvasi ja lyhyt kertomus it-
sestäsi. Mainitse myös keneltä ja milloin olet 
saanut oman AuraTransformaatiosi™. Kurssi-
hakemuksesi voit lähettää nettisivuilla www. 
auratransformation.com/fi olevan linkin 
http://auratransformation.com/fi/kurssi 
hakemus-auravalittajakurssille/ kautta.
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