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2 årig
Psyko- Spirituel
Overbygning for dig,
der ønsker at arbejde
professionelt med healingen
og kunstterapien - til både
klienter og grupper.

Sjælsro Skolen for Healing, Kunstterapi og PsykoSpirituel Udvikling

Vil du være Pyko-Spirituel Healings- eller kunstterapeut?
På denne 2 årige overbygning samler vi de to linier "Intuitiv
Kunstterapeut" og "Mindful Healer"
Uddannelsen 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
terapeuter, der er forankret i deres egen Sjælsro. Ildsjæle, der
sammen med os andre, vil gå forrest i denne fantastiske
foranderlige verden.

Om Uddannelsen
Uddannelsen består af 12 weekendmoduler, (fredage til søndage)
samt et afsluttende 6 dages internat.
Hvert modul har et overordnet tema, som der efterfølgende arbejdes
videre med individuelt og i grupper. Gruppen mødes min 3 timer
imellem weekendmodulerne, for at træne.
Efter hvert modul afleveres en rapport, der tilsigter at forlænge og
fordybe din proces og evne til at reflektere. Der er individuelle
rapportsamtaler imellem modulerne.
På uddannelsen får du unikke værktøjer til at arbejde med
klienter både i individuel terapi og i grupper.
Vi implementerer redskaber fra kunstterapien, healingen,
energipsykologien, dybdepsykologien og mindfulness filosofien, så
du er godt rustet til, at arbejde med andre både individuelt og i
grupper, når du er færdig.
Forløbet afsluttes med et specialeskrivning, og en afsluttende
certificering, hvor der tages udgangspunkt i specialet.
Du modtager diplom efter afsluttet uddannelse og aflægger Sjælsro
løftet om god klinisk praksis. Det giver dig retten til at praktisere som
"Sjælsro® Psykospirituel Healings- eller
"Sjælsro® Psykospirituel Kunstterapeut".
For at skabe de bedste terapeuter, har du minimum 21 timers
supervision (7 aftener af 3 timer), min. 50 prøveklienter, samt 30
timers undervisning af din gruppe igennem de 2 år
overbygningsuddannelsen varer. Har du brug for at forlænge
perioden hvor du arbejder med grupper og klienter, er det muligt.
Blot skal du være færdig inden du indstilles til den afsluttende
eksamen.

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

Mere om uddannelsen
Uddannelsen sigter på, at bringe dig i dyb kontakt med dit højere selv
og give dig solide redskaber til at nære dig selv i arbejdet med
dine klienter og kurister.
På årgang 2021,underviser Deva Anaya, Karin Von Daler (3 moduler)
og Suzanne Jensen (1 modul) på uddannelsen, hvor
omdrejningspunktet er klient og gruppetræning, samt at frigøre den
studerende fra sindets begrænsninger og bevidstgørelse af
egodynamikker. Målet er at gøre den studerende til en professionel
og kompetent terapeut.
Vi arbejder bl.a. med:
• Symboler og arketyper
• Systemisk opstilling og psykodrama
• "Voice Dialouge", metoden
• Nærvær og bevidsthed i dine sessions
• Kunstterapeutiske redskaber til healing og forløsnin
• Drømmetydning, drømmejournal, Intuition
• Åndedrætsøvelser til Healing og forløsning (Breathwork)
• Lydhealing og Sjælens stemme
• Yoga, eventyr, farver, leg, dans og bevægelse
• Håndtering af klienter med traumer og kriser
• Terapeutiske interventioner til forskellige klienttyper
• Skam (2 moduler) - forløsning og healing
• Træning i at arbejde med grupper/gruppedynamikker
• Overførng og modoverføring i klientarbejdet.
• Etik og formidling
• Branding og markedsføring
• Journalføring og dokumentation i praksishverdagen
(Modulet opfylder kravene til RAB godkendelse og Momsfritagelse)

Praktiske informationer
Datoer for weekendmodulerne
2021
Modul 14 den 19 - 21. februar
Modul 15 den 19 - 21. marts
Modul 16 den 28 - 30. maj
Modul 17 den 25 - 27. juni
Modul 18 den 20 - 22. august
Modul 19 den 24 - 26. september
Modul 20 den 5 - 7. november

2022
Modul 21 den 21 - 23. januar
Modul 22 den 18 - 20. februar
Modul 23 den 8 - 10. april
Modul 24 den 17 - 19. juni
Modul 25 den 5 - 7. august
Internat den 14 - 20. september
Specialeskrivning og individuelle
eksaminationer

Pris i 2021 kun: 17.425 kr pr år.
(Fra 2022 er prisen for alle årgange 22.500 kr. pr år.)
I prisen er inkluderet udgifter til gæstelærere, kursusmateriale,
individuelle rapportsamtaler, samt kaffe, te og frugt alle dage.
Der må påregnes ekstra udgifter til Internat, egenterapi og bøger.
Certificering koster 4500 kr.
Studerende på grundåret har mulighed for at fortstætte evt.
afdragsordninger.
Ønsker du en afdragsordning (eks. 1500 kr. /md), er det muligt helt
gebyr- og rentefrit. Blot skal du være færdig inden de afsluttende
eksaminer.

Velkommen til dette dybt transformerende, frigørende og selvhealende forløb, der er
tilrettelagt for dig, der i forvejen har en terapeutisk/ behandler uddannelse og har erfaring I at arbejde med dig selv og andre.
For dig som ønsker en spirituel overbygning, hvor du virkelig kommer ind at mærke dig
selv og dit eget lys, din essens.
Det er en forudsætning, at du er i rimelig psykisk balance, da vi i dette forløb virkelig gå
dybden. Det kræver mod, vilje og styrke at gå denne vej, - det ved jeg du har - da du
ige nu læser dette.
Din sjæl viser dig vejen.

Er du blevet nysgerrig og vil du gerne vide mere,
er du velkommen til at kigge forbi.
Vi holder til her:
Bus 149 fra Glostrup station går lige til døren.
Sjælsro Skolen Herstedøster
Herstedøstergade 22,1. sal
2620 Albertslund
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Nøgleordene er: Transformation, Frigørelse, Forandring.

Mail: sjaelsro@gmail.com

www. sjaelsro.com

deres egen sjælsro.
Ildsjæle ,der sammen med os andre vil gå forrest i denne fantastiske foranderlige verden.
Forløbet afsluttes med et speciale, en praktisk eksamen og dimmisionsfest i slutningen
af juni 2014.

Fordi Livet starter indefra

