Sjælsro
Mindful
Healer
2-årig
grunduddannelse
Små hold med max 12 deltagere

Velkommen til Sjælsro
Sjælsro Skolen, blev stiftet i 2003 og er en veletableret skole med top
kvalificerede undervisere.
Vi arbejder på at "Walk the Talk" efter de 4 vediske principper:
"Autenticitet, Responsibility, Integrity & Enriching". Vores
grundlag er jungiansk/esoterisk.
Intentionen bag Sjælsro, er at vi skal uddanne healere, kunst- og
healingsterapeuter, der på hver deres unikke måde, er i stand til at
hjælpe dig, hvor du befinder dig.
Via selvudvikling, healing, chakralæsninger, auragrammer,
mindfulness, forskellige kunstterapeutiske og energipsykologiske
redskaber, er vi i stand til at scanne, forebygge, lindre, afhjælpe og
heale mange symptomer og lidelser.
Vi arbejder elektivt og i nuet, dvs. hver session/behandling er unik og
forskellig, fordi mennesker er forskellige og behandlere ligeså.
Skolen er registreret i styrelsen for patientsikkerhed - det giver brugerne
en sikkerhed, da styrelsen bl.a. har tilsynspligt med uddannelsesstedet.
Skolen blev i 2019 optaget i FaDP (Foreningen af Danske
Psykoterapeuter) og er således også et godkendt psykoterapeutisk
uddannelsessted.
Vor vision er, at uddannelsen bliver anerkendt på lige fod med andre
sundhedsfaglige uddannelser i det etablerede system.
Vi har et unikt sammensat uddannelsesprogram for dig, der ønsker at
tage ansvar og være den ændring du ønsker at se i verden.
Grundmodulet til "Mindful Healer" tager to år.
Ønsker du en terapeutisk videreuddannelse, kan du tage vores
modulopdelte overbygning til Psykospirituel HealingsTerapeut.
Gennemfører du alle 4 år, bliver du psykoterapeut med healing eller
kunstterapi som speciale og kan optages i FaDP.
Med vores 4 årige uddannelse, kvalificeres du blandt de absolut
bedste terapeuter og behandlere i Danmark.

Vil du være Mindful Healer?
Er du til udvikling, transformation, fordybelse og spirituel psykologi?
Vil du gerne udvikle dine healende evner på din egen helt unikke måde?
Brænder du efter at hjælpe dig selv og andre til et liv i mere glæde og
overskud?
Så er denne uddannelse med netop for dig.
Uddannelsen til "Sjælsro Mindful Healer " opfylder et stigende behov i
verden. Et behov for virkelig at gå ind i os selv og opleve:
Hvem er jeg?
Hvordan åbner jeg mit hjerte, til min inderste spirituelle kerne?
Hvordan frigør jeg mig, så jeg kan udleve mit fulde potentiale?
Uddannelsen vil give dig en langt større dybde og din kreativitet og
livsglæde vil blomstre.
Igennem forløbet har vi fokus på ressourcer, kvaliteter og du lærer, at det du
mærker i dig har resonans med det der sker i din verden.
Du lærer at bruge livet som vejleder og får effektive redskaber til forandring,
forløsning og vækst.
Du bliver gradvis mere forankret i din højere bevidsthed, til glæde for
dig selv, dine klienter og den verden du lever i.
Nøgleordene er: bevidsthed, transformation, frigørelse, forandring.
Som skoleleder ønsker jeg med dette forløb at skabe integration og helhed.
At skabe helstøbte, topkvalificerede og professionelle healere og
healingsterapeuter, der er forankret i deres egen Sjælsro.
Ildsjæle, der sammen med os andre, vil gå forrest i denne fantastiske
foranderlige verden.
Uanset dit motiv, vil uddannelsen hjælpe dig nærmere dig selv og din sjæls
formål, hjælpe dig nærmere din egen lykke og Kærligheden i dit liv.
Har du mange små uddannelser bag dig, er SJÆLSRO stedet, der samler
det du tidligere har lært i et større system.
Læs hvad nuværende og tidligere studerende siger om uddannelsen
på vores Facebook side.

Om Uddannelsen
Uddannelsen består af 10 intensive moduler, samt to internater af 6 dages
varighed.
Hvert modul vil have sit overordnede tema, som f.eks. regression, healing og
energipsykologi, indre barn arbejde osv.
Vi arbejder med en god blanding af teori og praktiske øvelser i et kærligt og
støttende miljø, hvor der er plads til dig og din udvikling.
Der vil ved studiets start blive dannet studiegrupper af 4 - 6 studerende, der
mødes 3 timer om måned igennem hele uddannelsesforløbet.
Igennem hele uddannelsen, er der fokus på dig og din psykospirituelle
udvikling efter devisen:

"Jo mere vi kan se af os selv, jo mere kan vi se andre"
Vi går i dybden på det følelsesmæssige og mentale plan og du får effektive
redskaber til brug i din dagligdag og lærer gradvist, at frigøre dig fra tidligere
begrænsninger.
Vi arbejder med healings- og psykoterapeutiske teknikker, der frigør
følelsesmæssige blokeringer, og arbejder med, at åbne for dine egne iboende
ressourcer.
Her får du mulighed for at frigøre dig fra tidligere tanke-føle-handlemønstre.
Vi skaber et solidt grundlag for, at du kan arbejde med healingen efterfølgende.
Uddannelsen er tilrettelagt således, at du kan passe dit fuldtidsarbejde
sideløbende. (Bortset fra et 6 dages internat i slutningen af forløbet).
Vil du mere, kan du tage vores overbygning til Psykospirituel
Healingsterapeut. Den tager ligeledes 2 år og er opbygget på samme måde.

Det er kun med hjertet vi kan se rigtigt…..

Mere om uddannelsen
På uddannelsen sker der en fantastisk udvikling i dig. Du vil
opdage, at det at være en del af dette højfrekvente
energifællesskab, er med til at skabe store forandringer i dig som
omkring dig.

Områder vi bl.a. arbejder med:
Mindfulness og meditation
Transformation og selvudvikling
Drømme og drømmetydning
Eventyr og symbollære
Kunstterapeutiske teknikker og metoder
Sjælsbevidsthed og syncronicitet
Psyko- og kunstterapeutiske redskaber
Indre barn arbejde igennem lyd, collage og meditation
Afbalancering af det indre (og ydre) parforhold
Frigørelse af gamle hjertetraumer
Relationer, delpersonligheder og skyggearbejde
Kommunikation og formidling
Chanting, lydhealing, yoga og bevægelse
Regression & samskara release
Auraen, chakraerne og afbalancering heraf
Energilære, auragrammer, hjertehealing,
Kontakt til indre guidance
Åndedrættet som helbreder og forløser
Breathwork og proces
Mandalaer og eventyr
Og meget mere....
Se undervisningsteamet på
hjemmesiden.

Skab ægte fred—kig indad

Der kan være mange ting at tage hensyn til inden du beslutter dig for
om Sjælsro Skolen skal være dit nye uddannelsessted.
Du er til enhver tid velkommen på skolen for at mærke stemningen,
for at få en uforpligtende snak. Du er også velkommen til vort årlige
åbent hus arrangement. Datoerne finder du i kalenderen på
www.sjaelsro.com
Herunder det praktiske område, finder du flere oplysninger der måske
kan hjælpe dig nærmere din beslutning.
Er der noget du ikke har fået svar på, er du selvfølgelig velkommen til
at kontakte os.

Pris kun 22.500 kr. pr år.
der kan afdrages med helt ned til 1500 kr/md.
I prisen er inkluderet udgifter til gæstelærere, kaffe og te alle dage. Ved
tilmelding betales et optagelsesgebyr på 4500 kr.
(Ekskl. uddannelsesprisen)

Ønsker du en afdragsordning er det muligt - helt gebyr og rentefrit. Kontakt
skoleleder herom.
Der må påregnes ekstraudgifter til 2 x internat, egenterapi og bøger.

Praktiske informationer
Datoer og Moduler 2022/2023
(Fredage kl. 18.30 - 21.30, lørdage og søndage kl. 9 - 16)

2022
1. modul den
2. modul den
3. modul den
4. modul den
5. modul den

11 - 13. marts
6 - 8. maj
26 - 28. august
7 - 9. oktober
25 - 27. november

2023
6. modul den 13 - 15. januar
7. modul den 10 - 12. marts
8. modul den 12 - 14. maj
9. modul den 25 - 27. august
10. modul den 13 - 15. oktober
6 dages internat den 7 – 12. juni 2022
6 dages internat den 24 - 30. juli 2023

Måske kan du få din arbejdsgiver eller din A - Kasse
til, at betale uddannelsen.
Læs mere om Bruttolønsordningen på www.skat.dk

Her kan du se lidt stemningsbilleder fra skolen.

Er du blevet nysgerrig, og vil du gerne vide mere, er du velkommen til, at
kigge forbi. Vi holder til her:
Sjælsro Skolen, Kappelevvej 7, 2670 Greve
Du kan læse anmeldelser og meget mere på hjemmesiden.
Vi glæder os til at berige dig.

www.sjaelsro.com

