


 Healing er en kraftfull, naturlig og skånsom
behandlingsmetode som aktiviserer

kroppens eget selvhealingssystem. Healing
er en evne som alle mennesker innehar, og
denne evnen ønsker vi å hjelpe deg med å
videreutvikle ved Healingskolen. På skolen

vil du utforske egne evner, utdype din
forståelse av healing og øke innsikten i dine

egne prosesser.
 

Utdanningen går over fire helger med noen
hjemmeoppgaver, til sammen 150 timer. Du

vil ha fem godkjente klientevalueringer
innen du er ferdig, som vil hjelpe deg med å
bli godkjent av Healerforbundet. Du mottar
kursbevis når kurset er fullført og bestått.

 
Dersom du ikke har VEKS-kurset fra før

holdes det en femte studiehelg for deg med
Ingunn Brattlid over Zoom. 
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HEALING
 TEKNIKKER

Utvikle egne evner,
utdyp din forståelse av
healing og øk innsikten

i egne prosesser



Torunn Anthonsen
Grunnlegger og lærer
Healer og Medium
Fag Etisk Råd i DNH

Hege Svenningsen
Medlærer

Lege, utdannet enhetsterapeut og
integrative pusteterapeut, MediYoga og
Asthanga yoga lærer.

Pål Berge
Medlærer
Akupunktør og homeopat

Susanne Øvretveit
Medlærer

Healer, intuitiv skriving,
og sykepleier



Torunn Anthonsen er en
anerkjent healer og medium fra

Nittedal, Norge, godkjent av
Det Norske Healerforbundet.
Torunn har siden 2021 sittet i

Fag Etisk Råd i DNH.  I 2019 ble
Torunn sertifisert Master
Teacher ved Lisa Williams

International School of Spiritual
Development og underviser nå

studenter fra hele verden. 
 

I 2018 etablerte Torunn
«Healing Skolen», hvor hun
sammen med gjestelærere

utdanner elever i hvordan de
kan utvikle sine egne healing

evner. Torunn mener at alle er
født med evnen til å helbrede,

og brenner for å hjelpe
mennesker med å få tilgang til

og styrke denne gaven. 
 



A T T E S T E R

Vi ser frem til å ønske deg 
velkommen til Healingskolen!

"Torunn Anthonsen er en av de beste
healerne i verden å lære av ♥ Hvis du er

interessert og føler deg kalt til healing, lær
av de beste som holder dette arbeidet i sin

høyeste integritet."

Jacqueline Tjorpa

"Med en klar visjon er den medisinske
vitenskapen i øst og vest vevd sammen med
vår egen iboende universelle kraft, alt trygt
guidet og illustrert av inspirerende Torunn
og hennes kunnskapsrike gjesteforelesere.
Torunns Healingsskole har blitt mitt mest

verdifulle kurs."

Ingunn Borgerli

"Torunns Healingskole er en skole med «hjertet
på rett sted». I løpet av disse månedene har vi

lært utrolig mye om ulike teknikker innen
healing, anatomi, fysiologi, patologi og

klientbehandling. Jeg har hatt stor nytte av
dette."

Linda Maudal

Kathrine Canillo
"Torunn er en utrolig dyktig healer som er

raus" med å dele sine erfaringer. Hun har en
utrolig evne til å se dine styrker og veileder

deg til å nå ditt potensial. Jeg ser nå frem til å
tilby healing til mine klienter. Jeg anbefaler

Healingskolen på det varmeste!"

"Jeg har jeg lært utrolig mye både om healing
og ikke minst om meg selv og mine evner.
Healingskolen holder et høyt faglig nivå.

Torunn har vært en fantastisk lærer som med
sin fantastiske natur har heiet oss frem og gitt

meg troen på meg selv."

Wenche Aakhus
 

Hilde Onarheim
"Ved Healingskolen har jeg utviklet mine

evner og fått en dypere forståelse av
Healing. Jeg har blitt kjent med hvem jeg
er, blitt mer positiv, rolig og gjør og sier
ting fra hjertet – en bedre forståelse og

versjon av meg selv."

For registrering send mail til healertorunn@torunnanthonsen.com 

mailto:healertorunn@torunnanthonsen.com

