
Utdanningsforløp i De Nye Energiene   

1. Kurssamling   

Basisbehandlingen: Dette er fundamentet og grunnpilaren i DNE. Dette er en komplett del av 

behandlingen som man kan begynne å bruke med en gang. Det er punkter og meridianer på forsiden 

og baksiden av kroppen og du lærer punktene og meridianbalanseringen mellom punktene. Dette 

styrker alle de grunnleggende prosessene i organene, chakraene og kroppen, samt renser og styrker 

både fysisk og psykisk.   

Det trenes på hverandre på benk og jeg bruker meditasjon og tromme som virkemiddel til å gå 

dypere inn. Målet for denne helgen er å starte på reisen inn til deg selv og gi deg et unikt redskap til å 

hjelpe deg selv og andre. Kompendium og meditasjons-CD inkl.   

2. Kurssamling   

De Høyere Energiene: Punktene og meridianene her, er en sterk forankring mellom kropp, sjel og 

ånd. Det er opphøyde trigoner som igjen skaper geometriske forbindelser i kroppen. Det skaper 

åpninger til vårt spirituelle potensiale, og kan gjøre det lettere å  lytte til åndelig veiledning inni oss 

selv og til engler og hjelpere vi har med oss. Det kan også åpne for de intergalaktiske strømninger 

som denne tiden er preget av. Da kan vi lettere bli i ett med vår sjel og de spirituelle oppgavene vi 

har i dette livet.   

Det rydder i gamle bindinger, mønstre og blokkeringer som hindrer oss i å følge vår egen sjels vei i 

dette livet. Det frigjør kraft og potensiale du bærer i deg. Iliuka sier at ved å frigjøre oss selv, så frigjør 

vi andre og dette vil føre til en frihet til å leve og velge det som er rett for vårt eget liv.   

Det vil bli en repetisjon av basispunktene fra forrige kurs. Kompendium og meditasjons-CD inkl.   

3. Kurssamling   

Sansene: Denne kurssamlingen er viet visdommen om sansene og deres store betydning for 

sunnheten i organene og kroppen. Du lærer å bruke spesifikke dufter som en del av 

energibalanseringen. Det vil bli meditasjoner og diverse øvelser for å trene sansene denne helgen. 

Det vil kunne styrke energisystemet ditt og gjøre deg i stand til å oppfange energier på mange plan. 

Det vil bli repetisjon av De Høyere energiene. Kompendium og meditasjons-CD inkl.   

4. Kurssamling  

Lymfe- og nervesystemet. Denne kursdelen ble kanalisert fra Iliuka gjennom Leif Havik den 24/418 og 

inngår i kurskonseptet som kursdel 4. Leksjonen omhandler visdommen om lymfe- og nervesystemet 

og den betydningen disse systemene har for kroppen. Vi utsettes for mange påvirkninger gjennom; 

mat/drikke, sprøytemidler, tilsetningsstoffer mm. Dette kan gi opphopninger i lymfesystemet, som 

igjen kan påvirke nervesystemet. Sykdom kan oppstå, da ubalanser over tid, kan påvirke nervenes 

funksjoner. Dette kan føre til sykdommer som; Alzheimer, Parkinson og ALS ifølge Iliuka. Han har 

guidet meg til å lage en behandling som hjelper til med å rense og balansere lymfesystemet, slik at 

nervesystemet, organene og kroppen generelt kan fungere mer optimalt. Du kan bruke det på deg 

selv og andre, samt dyr.  

5. Kurssamling  

«Tilbake til ditt eget hjerte». Dette er en selvstendig behandling som jobber med å frigjøre sjelens 

kraft fra hjertet og stryke evnen til å følge sitt eget hjerte – sin egen sjels vei. Formidlet av Iliuka og 

en gruppe som kaller seg «det planetariske råd». En sterk metode som kan bety en ny start mot en 



sannere del av deg selv, frigjøring av evner og potensiale. En styrking til å komme inn til den sjelelige 

kjernen av Guddommelig visdom og lys vi alle bærer i våre hjerter. Styrke evnen til selvhelbredelse, 

intuisjon og evne til kommunikasjon på alle nivåer, slik at vi kan bli et helere og mer harmonisk 

menneske.  

 Du lærer en organbalansering som kan rense ut gammelt slagg og tilfører ny energi til organene. Det 

forbinder organene energimessig, slik at det blir mer flyt og harmoni. Denne delen kan du også bruke 

sammen med Basisbehandlingen og De Høyere Energiene. Meditasjoner og tromme som til hjelp i 

prosessene. Kompendium og meditasjons-CD inkl.   

6. Kurssamling 

Fjernhealing. Her lærer du å bruke fjernhealing med de forskjellige delene du har lært med DNE, for å 

kunne hjelpe mennesker og dyr på avstand. Fjernhealing er en sterk og virkningsfull måte å gi healing 

på. Energien går bortenfor tid og rom og vil være et godt alternativ til den direkte 

energibalanseringen på kroppen. Det vil også være et fokus på trening av sansene og evnen til å lytte 

til den indre stemmen og for å oppfange energier underveis. Kurset vil være nyttig for å bli bedre 

kjent med deg selv på mange nivåer, noe som kan være til hjelp i hverdagen og gi en dypere 

forståelse for energi. Det vil være en oppsummering og refleksjon på de prosessene du har gått 

igjennom i forbindelse med kursene. Kompendium inkl.   

7. Kurssamling 

Oppsummering: Dette er en frivillig kurssamling som har som intensjon å oppsummere erfaringer og 

tanker som er gjort i gjennom forløpet med DNE. Etter behovet fra den enkelte gruppe, kan det være 

utveksling av behandlinger, hyggelig samvær, meditasjonsøvelser, gjennomgåelse av ting man 

eventuelt har behov for å ta opp osv.          

Pris: Hver kursdel koster kr 2500,-. Depositum kr 500,-. som betales inn 1 mnd. føre hver kursdel. 

Resterende kr 2000,- betales før hver kursdel.  Alternative betalingsløsninger etter avtale. 

Konto nummer : 1206 05 59412  Kristine Tollefsen 

Sted: Brumunddal, nærmere beskjed ved påmelding. 

Utstyr: 2 skrivebøker. En til klientarbeid og en til deg selv for å kunne skrive ned egne drømmer, 

refleksjoner, prosesser osv. 2 laken/dynetrekk og lite håndkle til benken. Jeg holder kaffe, te, frukt og 

nøtter.   

For info og påmelding: Kristine Tollefsen, tlf: 91723632, kristinetollefsen@yahoo.no 

Hjertelig velkommen! 
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