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TEH-menetelmän taustat ja historia

Transsendenttinen tarkoittaa syvälle laskeutuvaa, syväluotavaa ja tässä
yhteydessä viittaa erityisesti yhteyden muodostamiseksi alitajuntaamme

sekä energiakehoomme.
 

Huomasin, että olin löytänyt jotain aivan uutta: Pystyin tunnistamaan
asiakkaideni alitajunnan sekä liikkeet omassa kehossani niin tunteina,

mielikuvina ja sanoina.
 

Kävi ilmi, että keho ja tunteet pystyvät kommunikoimaan nonverbaalisesti
alitajuntamme kanssa ja aloin yhdessä opettajieni kanssa kokoamaan sekä

rakentamaan tästä menetelmää, jota jokainen voisi oppia käyttämään.
 

TEH-menetelmän erityistekniikoiden kautta kehoa hoitamalla, voimme
poistaa jännitystiloja, traumoja sekä sitä kautta luoda tilaa

psyykerakenteeseemme ja keventää emotionaalista kuormaa sekä keventää
muita monen elämänlaatua häiritseviä tiloja, jotka vaikuttavat suoraan

lisäksi fyysiseen terveyteemme.
 

Yksi osa TEH-menetelmän taustafilosofiaa on Seva, johon jokaista
osallistujaa pyydetään tutustumaan. Seva on sanskriittiä ja tarkoittaa

pyyteetöntä auttamista, jonka tarkoitus on integroitua sopivassa suhteessa
jokaisen elämään.

 



Opiskelu ja koulutukset

Transsendenttisen energiahypnoosihoitajan koulutus koostuu kolmesta tasosta
sekä valmentajakoulutuksesta.

 
TASO I

 
Tason yksi koulutus on kahden päivän mittainen. Tason I koulutuksessa opitaan 

 perusteet transsendenttisen energiahypnoosin menetelmistä, jotka
mahdollistavat itsensä hoitamisen sekä toisen hoitamisen.

 
Hinta 490 € sis. alv 24%

 
Hinta sisältää kurssikirjan, TEH-menetelmän ohjeet sekä yksilöllisen TEH-

amuletin, jonka kautta hoito ohjautuu perille vastaanottajalle.
 

TASO II
 

Tason II koulutuksessa syvennämme osaamistamme erityisesti kehon- sekä
alitajunnan yhteyden osalta. Opettelemme kehon tarkempien viestien kautta

tulkitsemaan ja hoitamaan itseä sekä toisia. 
 

Opimme pyytämään erityisten harjoitteiden kautta voimallisia valon ja rakkauden
energiatyökaluja osaksi päivittäistä arkeamme. Koulutuksen lopuksi suoritetaan

Tason II vihkimys ja saat uniikin hoitoamuletin.
 

Hinta 590€ sis. alv 24%. Kesto 2 vrk.



Opiskelu ja koulutukset

TASO III
 

Tason III koulutus on retriittimuotoinen 2 vrk (1 yö).
 

Retriitillä saat Tason III -vihkimyksen, erityisessä yöseremoniassa, koulutuksen
ensimmäisenä iltana. Vihkimyksen jälkeen pääset yhdessä retriitin osallistujien

kanssa harjoittelemaan uusia avattavia hoitotasoja sekä energiatyökaluja.
 

Hinta 690€ koulutus + majoitus & ruokailukulut erikseen laskutettuna
koulutuspaikan osalta.

 
TEH-VALMENTAJAKOULUTUS

 
TEH-valmentajakoulutus on 4:n vuorokauden retriittimuotoinen koulutus, johon

voi tulla hyväksytyksi mukaan, mikäli kaikki III-tasoa on suorittettuina.
 

TEH-valmentajana voit kouluttaa itse tasojen I ja II hoitajia,
valmentajakoulutuksessa opeteltavien perusteiden mukaisesti ja saat hyödyntää

TEH-materiaaleja sekä menetelmää laajemmin.
 

Valmentajakoulutus sopii erityisesti sinulle, joka haluat esimerkiksi laajentaa
omaa hoito- tai liiketoimintaasi uudenlaisella ja strukturoidulla konseptilla.

 
Hinta 990 € + erikseen majoitus + ruokailukulut koulutuspaikan osalta.

 



Aikataulut ja lisätiedot
TASO I

 
 

6.-7.4.  Retriittimuotoinen  Tason I koulutus, Levillä, 
Loihtuassa (hyvin rajattu määrä paikkoja).

15. - 16.4. Tampere, Scandic Rosendahl
16. - 22.10.  Tampere

 
TASO II

 
2.9. - 3.9.2023  Tampere

(Seuraava 2024)
 

TASO III
 

11.11. - 12.11.2023  Tampere
(Seuraava 2024)

 
 

TEH-valmentajakoulutus 18.4. - 21.4.2024
Tampereen seutu

 
Mikäli haluat lisätietoja TEH-valmennusmenetelmän

mahdollisuuksista tai haluat alkaa tulevaisuudessa kouluttamaan
uusia TEH-osaajia, voit olla yhteydessä suoraan minuun:

sami@samiminkkinen.fi


