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Kære modtager af nyhedbrevet

Velkommen til vores første nyhedsbrev. Det er en spændende tid for os fra ORGANO-teamet Skandinavien. Meget er sket, siden vi
startede i marts måned. Alt kursusmateriale, brochurer og websiden skulle oversættes, mange andre ting skulle falde på plads. Vi er
langt fra at være færdige, men starter vores første kursus i juni måned og regner med at uddanne de første oganetikere i løbet af
efteråret. Hvis I har nogle venner, bekendte eller kollegaer som kunne have gavn af ORGANO-Sensorkurset, så send gerne
nyhedsbrevet videre.

Kærlige hilsner

Hartmut Holtz-Söderberg

ORGANO Skandinavien
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Hvad er...? Informationer om Organo.SL

Hvad er Organo.SL?

Virksomheden Organo.SL beskæftiger sig med produktion af svingningsenergetiske produkter såvel som
tilrettelæggelse og gennemførelse af kurser og seminarer.

Hvad er Organetik.SL?

Organetik.SL er en metode, der blev udviklet på grundlag af kvantefysikkens erkendelser, som kan anvendes til at identificere og 
forbedre kroppens energipotentiale.  Organetik.SL harmoniserer belastende påvirkninger og befrier kroppen fra energiblokeringer.
Kroppen vil vende tilbage til sin egensvingning og kan aktivere og udnytte sine selvhelingskræfter optimalt.

Hvem kan anvende produkterne og Organetik.SL?

Alle mennesker som vil leve et mere bevidst liv. For eksempel beretter mange mødre om deres succes i anvendelsen af Organetik.SL
med deres børn. Samtidig er Organetik.SL et ideelt supplement til alle former for terapier og behandlinger og skaber fremragende
resultater. I Tyskland findes der pt. 2.100 uddannede organetikere , med stærk stigende tendens.

 

 

ORGANO-Sensorkursus
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På kurset vil du lære en teknik, der vil give dig mange nye muligheder - uanset fra hvilken professionel retning du kommer. Hver
deltager får mulighed for at komme til at lære sin underbevidsthed bedre at kende og at arbejde med den. Denne kommunikation
med det underbevidste sind vil vi træne med en ORGANO Sensor i kurset.

Umiddelbart efter kurset kan du:

finde ud af forstyrrende frekvensmønstre i kroppen
vurdere hvilke fødevarer du kan tåle
konstatere sovepladsforstyrrelser
tage den rigtige beslutning

Hvor: Kurset afholdes på Naturmedicinsk Klinik | Hønkys Skole | Hydevadvej 12-14 | 6230 Rødekro |tlf.  73 66 40 60

Hvem kan deltage: Som nævnt ovenfor, alle, der vil leve et mere bevidst liv.

Hvornår: 15-06-2013, kl. 14:00 - 17:00

Varighed: 3 timer

Pris: 350,- kr.

Du kan tilmelde dig til kurset HER

Hvis du har spørgsmål, send en e-mail til: info@organo.dk

Kursusleder: Hartmut Holtz-Söderberg, organetiker

Der vil være god tid til spørgsmål og diskussion efter kurset.

 

Interview med Ludwig Stümpfl, stifteren af Organo.SL

Ludwig, hvordan kan du beskrive for os Organetik.SL i et par ord?
Organetik.SL er en bioenergetisk metode baseret på den viden, at alt er svingninger. Det betyder, at hver
person, hvert dyr, hver plante, i sidste ende alt stof har en svingning. Gennem en række forstyrrende
faktorer kan disse naturlige svingninger ændres og forårsage negative bivirkninger. Organetik.SL
harmoniserer de negative vibrationer/frekvensmønstre/svingninger og genopretter den oprindelige
svingning. Så snart den naturlige svingning er genetableret, kan selvhelbredelsen ske.

Så du undersøger patientens svingning?
Ved patientens første besøg er jeg ikke interesseret i hans/hendes diagnose. For mig er det vigtigt at vide i

første omgang, hvordan patientens naturlige egensvingning ser ud. Først når patienten er i den korrekte svingning, er kroppen i stand
til at helbrede sig selv igen.

Det vil sige, at du ikke helbreder patienten, men at patienten helbreder sig selv?
Præcis. Organetik.SL skaber kun de forudsætninger, at patienten kan regenerere - patienten helbreder altid sig selv. Især ved
kroniske sygdomme ser jeg meget ofte mange forskellige blokeringer hos patienten, som har brug for at blive løst op med
Organetik.SL.
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Hvilke blokeringer forekommer ofte hos patienter?
Blokeringer på sinds- og sjæleplan. Belastende følelser som frygt, bekymring, vrede såvel som stress, arbejdspres og traumer er
meget almindeligt at finde. Disse følelsesmæssige belastninger kan udledes effektivt med Organetik.SL.

Hvordan finder du blokeringerne hos patienten?
Idet jeg udspørger patientens underbevidsthed. Det underbevidste sind kender svarene på alle spørgsmålene. OrganoSensor viser mig
svarene fra underbevidstheden gennem forskellige udsving, fx en op-og-ned bevægelse af OrganoSensor viser mig at svaret er "Ja".
Jeg stiller spørgsmålet, og det underbevidste sind reagerer på det.

Har man brug for et vis talent for at kunne arbejde på denne måde?
Hver af os har dette talent i sig, vi skal bare genopdage disse færdigheder og træne kommunikationen med underbevidstheden. Det
er målet i Organetik.SL Seminar A, hvor vi underviser  deltagerne i, hvordan man bruger OrganoSensor, og lærer at udlede negative
svingninger med OrganetikRöhre. Seminardeltagerne kommer således for første gang direkte i kontakt med deres underbevidsthed. Vi
skal være klar over, at vi er fuldkomne, at vi har en bevidsthed, en underbevidsthed og en højere bevidsthed, men vi lever ikke
denne fuldkommenhed. Med Organetik.SL begynder vi at arbejde med vores tre lag af bevidsthed, og dermed leve et fuldkomment
liv.

Hvor lang tid tager det efter Seminar A inden jeg kan arbejde med Organetik.SL?
Vi forsøger i Organetik.SL Seminar A at gøre den praktiske del så detaljeret, at hver deltager kan arbejde succesfuld med
Organetik.SL i slutningen af dagen. Så anbefaler vi en daglig praktisk  session på ti minutter. Senest efter fire til seks uger er alle
udsving af OrganoSensor til rådighed, og man oplever mere og mere succes. Ikke blot terapeuter, men også mange enkeltpersoner
fortæller os igen og igen deres succeshistorier.

Mange tak for interviewet, Ludwig

 

Lær mere om Organo produkter

Der skal noget til - for at leve i ubelastede omgivelser

Vore sovepladser, boligområder og arbejdspladser er de steder, hvor vi tilbringer den største del af vores liv. Mange mennesker
benytter efterhånden vore produkter for at føle sig ubelastede af elektrosmog, indvirkninger fra mobilstråler og andre forstyrrelser. 
Lad os invitere dig ind i vores produktkatalog, læn dig tilbage, snup en kop te og snus lidt rundt.

Se produkterne her

 

Hjælp os med at udbrede kendskab til Organo.SL

Vi er nye i Danmark, men vi ved at der er mange mennesker derude, som er meget interesseret i at leve et mere bevidst liv. Vi
beder dig om at tale med dine venner om Organo.SL eller at sprede kendskabet til os i dit netværk. Ved at tilmelde sig nyhedsbrevet
modtager man gode tips om sundhed og velvære, nye udviklinger, produkter eller erkendelser indenfor organetikken. Vi glæder os til
at se dig på vores kurser og seminarer.

Vi er også på Facebook

Følg Organo.SL på facebook her

 

Send denne nyhedsbrev til en ven 
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