
Själslig läkning

Lär dig läka dig själv och andra på 

ett själsligt plan för att bli fri dina  

fysiska symptom i form av dålig 

hälsa, ekonomi och dåliga  

relationer.

Helmetoden medvetengör din själs-

liga smärta så att du kan ta på den, 

känna den, förstå den och sen läka 

den med ren Gudomlig energi. 

Du behöver bli medveten vad din 

själ läker för att bli fri och skapa 

balans på alla plan.

Boka 45 minuter Helmetods- 

coaching för att bli fri i själen  

och skapa det liv du vill ha

Under de senaste åren har Helmetoden snabbt 

spridit sig som en ledande metod att självläka eller 

få hjälp att bli läkt av en Helmetodscoach. Under din 

coaching kommer Helmetodscoachen att guida dig 

med hjälp av coaching, healing och medialitet till 

dina själsliga orsaker varför du inte har den balans 

du vill ha i ditt liv. Det kan gälla hälsa, ekonomi och/ 

eller relationer där Helmetoden kommer att gå in 

på djupet och läka ut den själsliga orsaken till dina 

problem. När väl den själsliga orsaken är löst så 

kommer du att få hjälp av Gudomlig kraft för att läka 

ut problemet i känslan, tanken och fysisk form. 

Helmetoden jobbar med detta liv, tidigare liv och 

även andra dimensioner för att hjälpa dig att lösa 

alla dina utmaningar. Kan göras lika effektivt på  

distans via telefon/Skype som ett personligt möte.

Investering 1 000 kr inkl. moms för 45 minuter. 

JA, jag vill anmäla mig för följande Helmetods-  

aktiviteter. Kryssa i de rutor som gäller.

n  Helmetods Coaching 45 minuter

n  Workshop Helmetoden Ursprungskänsla-teknik (1 dag)

n  Workshop Helmetoden Pyramid healing (1,5 dag)

n  Workshop Helmetoden Stretching (1,5 dag)

n  Workshop Helmetoden Djurhealing (1,5 dag)

n  Helmetoden Coachutbildning (6 dagar, 3 dagar + 3 dagar)

n  Helmetoden Coachutbildning vidareutbildning steg 1  

      (2 dagar)

n  Helmetoden Coachutbildning vidareutbildning steg 2  

      (2 dagar)

n  Helmetoden Coachutbildning vidareutbildning steg 3  

      (2 dagar)

n  Helmetoden Stretchcoach (2 dagar)

n  Helmetoden Djurkommunikatör och Healer (2 dagar)

Namn: .............................................................................................

E-post: .............................................................................................

Telefon dagtid: ................................................................................

Alla kurser och coaching hålls av Hans Thörn, grundare av 

Helmetoden. Hans kommer att kontakta dig för att hitta bästa 

möjliga lösning för coaching/utbildning. Utbildningsmöjligheter 

finns över hela Sverige och i vissa fall i utlandet. Gå in på  
www.helmetoden.se för senaste nytt. Boende och måltider 

ingår inte i utbildningarna.  

Hans Thörn

Helmetoden®

Box 190 19, 167 19 Bromma

hans@helmetoden.se

mobil 073-98 100 62

www.helmetoden.se 

Copyright© 2012 Helmetoden Hans Thörn

Ta gärna del av böckerna 

”Hel” och ”Själslig  

Diagnos”, skrivna av 

Hans Thörn, som  

beskriver hur du  

kan läka dig själv  

med Helmetoden.

Nyhet!
CD Helmetoden  

Healing 7.83 Hz



 Helmetoden Workshops för privat bruk

Helmetoden Ursprungskänsla teknik (1 dag)

En workshop på 1 dag där du lär dig att intuitivt lösa dina 

utmaningar med hjälp av Guds kraft. Du kommer lära dig att 

ta vilken utmaning som helst på dig själv och andra, hitta 

de negativa känslorna och läka ut dem för alltid, och till slut 

få kontakt med ursprungskänslan för just din utmaning. Din 

ursprungskänsla är alltid positiv och du lär dig att läka ut 

strängar av negativitet kopplat till ett visst symptom, för att till-

slut återskapa din ursprungliga balans. Du får nu ett intuitivt 

verktyg som du kan använda resten av ditt liv på dig själv och 

andra.

Investering 1 800 kr inkl moms

Helmetoden Pyramid healing (1,5 dag)

Nu får du tillgång till din inneboende medialitet och healing- 

förmåga för att läka ut dig själv och andra på alla plan. Med 

hjälp av den speciellt utvecklade Helmetods Pyramiden kom-

mer du att få gudomliga budskap som läker dig inifrån själen, 

som sen skapar nya positiva känslor, tankar och resultat i 

fysisk form. Du blir ditt eget medium och egen healer och har 

nu kraften att kunna läka ut vad som helst. Här jobbar vi med 

kraften i de olika frekvenserna på de 24 olika nivåerna i Hel-

metodspyramiden där budskapen skickar direkt information 

till själen som sätter igång en självläkningsprocess. Vi kommer 

bl.a. att jobba med detta liv, tidigare liv, tidigare universum 

samt parallell universum. Du har nu din själsliga läkning i 

egna händer.

Investering 2 500 kr inkl moms

Helmetoden Stretching (1,5 dag)

När en själ har farit illa en längre tid, så mår ofta kroppen 

dåligt på många olika sätt. För att få tillbaka flexibiliteten som 
vi hade som barn har en speciell stretchingteknik utvecklats. 

Helmetoden stretching är en stretchteknik som utvecklats av 

ren gudomlig intuition. Du kommer att lära dig 22 speciellt 

utformade stretchövningar som gör att du får tillbaks din 

naturliga flexibilitet som därmed ökar din kraft att självläka, 
då du bl.a. kan få mer syresättning till alla dina kroppsdelar, 

organ och celler. Vidare kommer du att lära dig en speciell 

teknik för att få rygg och bröstkorg i balans där du återskapar 

den naturliga kurvan i ryggen. I kombination med Helmetoden 

själslig utveckling så är det ett oslagbart verktyg för optimal 

balans och hälsa. 

Investering 2 500 kr inkl moms

Helmetoden Djurhealing (1,5 dag)

Nu har du möjlighet att jobba med Helmetodens healing 

och mediala teknik direkt på djur. Du kommer med hjälp av 

Helmetoden Pyramiden kunna hjälpa ditt eller andras djur att 

läka ut sina utmaningar på ett själsligt plan. När väl själen är 

läkt så skapas nya positiva tankar, känslor och fysiska resultat 

som gör att du får ett djur i balans och harmoni. Tekniken kan 

användas på vilket djur som helst. 

Investering 2 500 kr inkl moms

Helmetoden Coachutbildning för  
dig som vill jobba med Helmetoden 
professionellt

Helmetoden Coachutbildning  

(6 dagar, 3 dagar + 3 dagar)

Du kommer att under totalt 6 dagar lära dig hur du läker dig 

själv och dina klienter på alla plan. Under utbildningens gång 

kommer du att utveckla din mediala och healingförmåga en-

ligt Helmetoden, där du kan hjälpa dig själv och dina klienter 

bli av med både negativa präglingar och energier, som hindrar 

oss att leva i vår sanning. Du blir din egen mästare och du 

släpper nu din kunskap för att bereda plats för din själsliga 

visdom för läkning. Din själsliga visdom är det som kommer 

att hjälpa dina klienter, och det är inget man kan läsa sig till, 

utan det är din gudomliga intuition som talar. För dig som inte 

är i balans, så gör det inget, då utbildningen även fungerar 

som en självläkningsprocess, där du läker ut dina negativa 

präglingar och energier under resans gång. Kombinationen 

att få mediala budskap i samband med healing gör Helmeto-

den mycket effektiv, där du kan läka ut både präglingar och 

negativa energier i alla möjliga situationer. Efter kursen kan 

du coacha, hålla workshops med Helmetoden Pyramiden samt 

hålla healingdemos enligt Helmetoden.

Investering 18 125 kr inkl moms

Helmetoden Coachutbildning vidareutbildning  

steg 1 (2 dagar)

Vi kommer att fördjupa oss i hur man tar bort negativa energier 

och får tillgång till 24 olika ställen där dessa negativa energier 

kan haka sig fast och skapa alla sorts negativa tillstånd. Du 

kommer även att lära dig hur du jobbar med präglingar och 

negativa energier parallellt så att du får bästa möjliga gudom-

liga flöde i coachingen. Öppen för dig som gått coachutbild-

ningen.

Investering 7 500 kr inkl moms

Helmetoden Coachutbildning vidareutbildning  

steg 2 (2 dagar)

Du kommer nu att lära dig Helmetoden DNA-healing som är 

ett mycket effektivt sätt att läka ut negativa präglingar i själen. 

Frekvensen Helmetoden 7.83 Hz används under hela utbild-

ningen och du lär dig att utnyttja den gudomliga healingen och 

medialiteten som finns just i Helmetoden 7.83 Hz. Guds 24 
helande meningar har speciellt utvecklats för detta steg och 

du lär dig att använda dessa på bästa möjliga sätt för optimal 

läkning. Öppen för dig som gått coachutbildningen steg 1.

Investering 7 500 kr inkl moms

Helmetoden Coachutbildning vidareutbildning  

steg 3 (2 dagar)

Du utbildar dig till att kunna läka dig själv och andra med Hel-

metoden ursprungskänsla-tekniken. Du blir också certifierat 
att hålla workshops i Helmetoden ursprungskänsla-tekniken, 

som är en healing och medial teknik som mycket effektivt 

läker ut negativa känslomässiga energisträngar av präglingar 

i vår själ. Du har nu ett själsligt smörgåsbord av Helmetoden-

tekniker för den kraftfulla läkningen som ofta klienten behö-

ver. Öppen för dig som gått coachutbildningen steg 2.

Investering 7 500 kr inkl moms

Helmetoden Stretchcoach (2 dagar)

Du lär dig tekniken att coacha och hålla dina egna workshops i 

Helmetoden Stretching. När du kombinerar Helmetoden Själslig 

utveckling med Helmetoden Stretching har du alla verktyg för 

att hjälpa en person skapa själslig, känslomässig, mental och 

fysisk balans. Helmetoden Stretching-tekniken är utvecklad av 

Hans Thörn, där du lär dig att återskapa den naturliga flexibilite-

ten som vi alla har inom oss. En stel kropp är bara en missför-

stådd kropp. Totalt kommer du lära dig 22 olika övningar som 

kommer att förändra din och klientens fysiska hälsa för alltid 

med kraftfull läkning som följd. Öppen för dig som gått Helmeto-

dens Coachutbildning.

Investering 7 500 kr inkl moms

Helmetoden Djurkommunikatör och Healer (2 dagar)
En vidareutbildning som är riktad speciellt till dig som vill jobba 

med djur. Du kommer att kunna hjälpa dina och dina klienters 

djur med alla typer av utmaningar. Vi kommer att upptäcka dju-

rens direkta respons på behandlingar då de inte bedömer om 

en behandling är rätt eller fel, utan de låter bara läkningen ske. 

En utbildning som ger dig ytterligare en dimension i ditt arbete 

med Helmetoden. Efter kursen kan du coacha och hålla egna 

workshops som Helmetoden Djurkommunikatör och healer.  

Öppen för dig som gått Helmetodens Coachutbildning.

Investering 7 500 kr inkl moms


