ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Το πρώτο στη σειρά σεμινάριο υποχρεωτικά είναι το Βασικό Επίπεδο DNA. Το δεύτερο είναι το Προχωρημένο
Επίπεδο DNA και το τρίτο στη σειρά σεμινάριο υποχρεωτικά είναι το Dig Deeper (Εμβάθυνε Περισσότερο).
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DNA

3. Dig Deeper

*Mετά το Dig Deeper κάνετε τα σεμινάρια 4 -14 με όποια σειρά θέλετε
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σου

5.
Υλοποίηση και
Αφθονία

10. Εσύ και
η Γη

6. Συντροφικές
Ψυχές

11. Εσύ και
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8. Παγκόσμιες
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14.
«Επιλεκτικά
Σεμινάρια»

*Για να κάνετε τα σεμινάρια 15-17 πρέπει να έχετε κάνει πρώτα το Διαισθητική Ανατομία και μετά μπορείτε να τα
κάνετε και αυτά με όποια σειρά θέλετε.

15. DNA 3

16. Aσθένειες και
Διαταραχές

17. Τα Επίπεδα της
Ύπαρξης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
* Εάν θέλετε να γίνετε εκπαιδευτές πρέπει τα κάνετε τα πρώτα 1, 2, 3 μαθητών πριν κάνετε το Βασικό
Επίπεδο DNA Εκπαιδευτών. Μετά για τα όλα τα σεμινάρια εκπαιδευτών ισχύει η ίδια σειρά.

Τα σεμινάρια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες : τα «Κανονικά» και τα «Επιλεκτικά Σεμινάρια»
Όλοι πρέπει να ξεκινήσουν από τα πρώτα 3 σεμινάρια τα οποία είναι αρκετά για να κάνετε πολύ καλές συνεδρίες
ακόμα και σε επαγγελματικό επίπεδο. Τα επόμενα σεμινάρια είναι πολύτιμα εργαλεία ζωής για τον εαυτό σας, την
οικογένεια σας και την πορεία σας στην ζωή. Θα ανοιχτείτε σε ένα καινούργιο κόσμο δυνατοτήτων και θεραπείας.
Είναι απαραίτητα για όσους θέλουν να γίνουν επαγγελματίες θεραπευτές. Τα Κανονικά σεμινάρια οδηγούν επίσης
στα Ανώτερα Διπλώματα, του Ινστιτούτου ΤΗΙΝΚ , “Μάστερ” και “Επιστήμη”.
Τα «Σεμινάρια Επιλoγής» (Elective)» είναι συμπληρωματικά μονοήμερα ή διήμερα σεμινάρια όπου εμβαθύνετε σε
ένα συγκεκριμένο θέμα. Δεν οδηγούν στα Ανώτερα Διπλώματα “Μάστερ” και “Επιστήμη”. Προϋπόθεση είναι μόνο
το «βασικό» και το «προχωρημένο» σεμινάριο.

Τα «Κανονικά» είναι :



















Βασική Επίπεδο DNA
Προχωρημένη Επίπεδο DNA
Dig Deeper (Εμβάθυνε στο Θέμα σου)
Διαισθητική Ανατομία
Υλοποίηση και Αφθονία
Συντροφικές ψυχές
Ο Ρυθμός του Ιδανικού σας Βάρους
Παγκόσμιες σχέσεις
Εσύ και ο Σύντροφος σου
Εσύ και ο Στενός σου Κύκλος
Εσύ και η Γη
Εσύ και Δημιουργός
Το ζωϊκό βασίλειο
Το φυτικό βασίλειο
Τα παιδιά του Ουράνιου Τόξου (για παιδιά αλλά και για ενήλικες)
Ασθένειες και Διαταραχές
DNA3
Τα Επίπεδα της Ύπαρξης
Τα επιλεκτικά σεμινάρια












Οικογενειακοί δεσμοί
Συνείδηση Αφθονίας
Καθόρισε τις σκέψεις σου
Ξεπέρασε το Κάρμα σου.
Απελευθερώσου από εθισμούς, προσκολλήσεις και όρκους
Συγχώρεση, Αγάπη και Δύναμη
Ημέρα Συντροφικών ψυχών
Το Παιχνίδι της Ζωής
Χρωματοθεραπεία
Το σώμα τραγουδά

