
Sjælsro
Healings  og Kunstterapeut

(Overbygningen)

 2 årig 
  Psyko- Spirituel 

Overbygning  for dig, der ønsker at 
arbejde professionelt med 

healingen og kunstterapien

Sjælsro Skolen for Healing, Kunstterapi og PsykoSpirituel Udvikling 



Vi er en skole med hjerte og sjæl. Vi ved, at vil du ændre noget 
må du starte med dig selv. 
Er du klar til at gå vejen for dig selv og den verden du lever i, er 
du kommet det rette sted.
Intentionen bag Sjælsro, er at vi skal uddanne top kvalificerede 
Healings- og kunstterapeuter, der på hver deres unikke måde er 
i stand til at hjælpe dig, hvor du befinder dig.
Via kunstterapi, healing, chakralæsninger, mindfullness, 
healingsterapi og mange forskellige energipsykologiske 
redskaber, er vi i stand til både at lindre, afhjælpe og heale de 
fleste symptomer og lidelser. Vi arbejder elektivt og i nuet, dvs. 
hver behandling er unik og forskellig, fordi mennesker er 
forskellige og behandlere ligeså. 

Vi ønsker at gøre en forskel i verden og det gør vi.
Vor vision er, at uddannelsen bliver anerkendt på lige fod med 
andre sundhedsfaglige uddannelser i det etablerede system og 
at den bliver SU berettiget.
Vi har et unikt sammensat uddannelsesprogram for dig, der 
ønsker at tage ansvar og være den ændring du ønsker at se i 
verden. 

Uddannelsen kvalificerer dig blandt de absolut bedste terapeuter 
i Danmark. 

Som færdiguddannet terapeut får du mulighed for, at blive en 
del af et stærkt voksende fællesskab.

TILMELD NYHEDSMAIL

 Velkommen til Sjælsro 



Bag Sjælsro 
Deva Anaya
Deva er født i marts 1964 og uddannet 
Sygplejejerske, Healer, Intuitiv Kunstterapeut 
og Mindfulness Vejleder.
Hun har de sidste 20 år arbejdet som Healer, 
de sidste 10 år fra en velbesøgt klinik i 
Albertslund.
Deva er initieret Healer fra en af verdens 
førende healere i dag: Paramahamsa 
Nithyananda

I 2003 stiftede hun Sjælsro, som hun er daglig leder af og 
underviser på. Hun er en visionær med et kæmpe hjerte. 
Du kan følge hende, ved at følge linket her: 
https://www.facebook.com/hellenemborg
Deva Skriver:

"Gået mange vidunderlige, lærerige veje, søgende efter Sandheden og Kærligheden - 
altid et sted uden for mig selv, - indser jeg i dag, at alt jeg nogensinde søgte, indeholder 

jeg allerede. 
Med glæden i hjertet og verden som mit spejl, kan jeg vågne op til hver dag og glædes. 

Glædes over hvor vidunderlig smukt livet dog er.
Jeg lærte, at tage ansvar for mit eget liv, 

lærte at ingen udover mig selv er skaberen af det, der er mig omkring.
Jeg dykkede dybt ned i ubevidsthedens grænseland 

og i det allerdybeste mørke, startede det smukkeste lys at skinne.
I skæret af dette lys bevæger jeg mig ud i verden og spørger dig der kommer forbi:  

Er du klar? 
Er du klar til at lade dit lys skinne?

 Er du klar til at se og rumme den vidunderlige Sjæl du er?"



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 intensive 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 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 uddannelsen 
varer. 

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.

Deva Anaya og Suzanne Jensen, er primære undervisere på 
uddannelsen, hvor omdrejningspunktet er 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
• Kunstterapi som healingsmetode
• Håndtering af klienter med traumer og kriser
• Terapeutiske interventioner til forskellige klienttyper 
• Skam (2 moduler) - forløsning og healing
• Hakomi principperne i dine sessioner
• Træning i at arbejde med grupper/gruppedynamikker
• Overførng og modoverføring i klientarbejdet. 
• Etik og formidling 
• Journalføring og dokumentation i praksishverdagen  



Der kan være mange ting at tage hensyn til, inden du beslutter dig for 
om Sjælsro Skolen skal være dit nye uddannelsessted. Mærk godt 
efter og følg din mavefornemmelse, så er vores erfaring, at det 
praktiske falder på plads omkring beslutningen. Du er til enhver tid 
velkommen på skolen, for at mærke stemningen og for at få en 
uforpligtende snak med skoleleder Deva Anaya eller skolens 
studerende. 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.

Praktiske informationer

Pris  kun:  32. 850  kr. 
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.
Ved tilmelding betales depositum på 4500 kr. (ekskl. prisen) 
Studerende på grundåret har mulighed for at forstætte evt. 
afdragsordninger. Depositum kan fordeles på disse. 
Ønsker du en afdragsordning (eks. 1500 kr. /md), er det muligt  
helt gebyr- og rentefrit. Kontakt skoleleder herom.



Praktiske informationer 
Datoer for weekendmodulerne

2019
Den 25 - 27. oktober 
Den 6 - 8. december

2021
Den 8 - 10. januar
Den 20 - 21. marts
Den 9 - 11. april 

2020
Den 17 - 19. januar 
Den 27 - 29. marts 
Den 15 - 17. maj
Den 19 - 21. juni 
Den 28 - 30. august 
Den 23 - 25. oktober 
Den 11 - 13.  december

Internat den 19-24/9 2021 (Information om sted følger)
Alle moduler foregår I Herstedøster fredage kl. 18 - 22, lørdage 
og søndage, kl. 9 - 17. 
For studerende der kommer langvejs fra, er der mulighed for 
overnatning på skolen mod et mindre gebyr (150 kr. pr. nat)
For perioden oktober 2019 - marts 2021 skal de studerende 
mødes i studiegrupper 1 gang pr. måned. Tid og sted aftales de 
studerende indbyrdes. 



             Underviser

Deva Anaya
Stifter og daglig leder af Sjælsro Skolen. 
Initiativtager til og tidligere bestyrelsesesmedlem 
i Sjælsro Foreningen. Initieret Healer fra en af 
verdens førende spirituelle ledere: 
Paramahamsa Nithyananda. Mindful Instruktør, 
Sygeplejerske og  Kunstterapeut-studerende.

Læs mere på: www.nemborgArt.Com

Deva Anaya er den primære underviser på uddannelsen. Herudover 
møder du et varieret antal gæstelærere, og censorer på hver årgang. 



Velkommen til dette dybt transformerende, frigørende og selvhealende forløb, der er 
tilrettelagt for dig, der i forvejen har en terapeutisk/ behandler uddannelse og  har erfa-
ring 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 går 
i dybden. Det kræver mod, vilje og styrke at gå denne vej, - det ved jeg du har - da du 
lige nu læser dette.  
Din sjæl viser dig vejen. 

ker i dig har resonans med det der sker i din verden. Du lærer at bruge livet som vejle-
der 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 til. 
Nøgleordene er: Transformation, Frigørelse, Forandring. 

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

Fordi  Livet starter indefra 

 

 
 

 

 

 

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

 

Mobil: 285 600 66 

Mail: sjaelsro@gmail.com 

www. sjaelsro.com
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