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TILMELD NYHEDSMAIL

 Velkommen til  Sjælsro 
6M OVUR�6NROen, blev stiftet i 2003 og HU�en veletableret skole med top 
kvalificerede undervisere. 
Vi arbejder på at "Walk the Talk" efter de 4 Vediske principper: 
"Autenticitet, Responsibility, Integrity & Enriching".

,QWHQWLRQHQ�EDJ�6M OVUR��HU�DW�YL�VNDO�XGGDQQH healere og 
healingsterapeuter, der på hver deres unikke måde, er L�VWDQG�WLO, 
DW�KM OSH�GLJ��KYRU�GX�EHILQGHU�GLJ� 
9LD�selvudvikling, KHDOLQJ��FKDNUDlæsninger��auragrammer, 
PLQGIXOQHVV,�IRUVNHOOLJH�kunstterapeutiske og 
HQHUJLSV\NRORJLVNH�UHGVNDEHU��HU�YL�L�VWDQG�WLO at�scanne, forebygge, 
OLQGUH��DIKM OSH�RJ�KHDOH�PDQJH�V\PSWRPHU�RJ�OLGHOVHU� 
9L�DUEHMGHU�HOHNWLYW�RJ�L�QXHW��GYV��KYHU�session/EHKDQGOLQJ�HU�XQLN�RJ� 
IRUVNHOOLJ��IRUGL�PHQQHVNHU�HU�IRUVNHOOLJH�RJ�EHKDQGOHUH�OLJHVn��

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 et godkendt psykoterapeutisk uddannelsessted. 
9RU�YLVLRQ�HU��DW�XGGDQQHOVHQ�EOLYHU�DQHUNHQGW�Sn�OLJH�IRG�PHG�DQGUH� 
VXQGKHGVIDJOLJH�XGGDQQHOVHU�L�GHW�HWDEOHUHGH�V\VWHP��

9L�KDU� HW�XQLNW�VDPPHQVDW�XGGDQQHOVHVSURJUDP�IRU�GLJ��GHU�¡QVNHU� 
DW�WDJH�DQVYDU�RJ�Y UH�GHQ� QGULQJ�GX�¡QVNHU�DW�VH�L�YHUGHQ�� 
Grundmodulet til "Mindful Healer" tager to år. �QVNHU�GX�en terapeutisk 
YLGHUHXGGDQQHOVH,�kan�GX�WDJH vores modulopdelte RYHUE\JQLQJ�WLO 
"PsykoSpirituel Healings7HUDSHXW ". 
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.



Bag Sjælsro 
Deva Anaya 
EU�I¡GW�L�PDUWV������RJ�XGGDQQHW� 
s\JSOHMHUVNH��healer, intuitiv kunstterapeut�RJ� 
mLQGIXOQHVV�vHMOHGHU� 
Hun er lige nu i gang med en 4-årig uddannelse 
til kunstterapeut.
Hun er desuden initieret healer fra en af verdens 
førende healere: Paramahamsa Nithyananda. 
+XQ�KDU�GH�VLGVWH�25 nU�DUEHMGHW�VRP� 
+HDOingsterapeut��GH�VLGVWH�14�nU�IUD�HQ � 
YHOEHV¡JW��NOLQLN�L�$OEHUWVOXQG�

,����3 VWLIWHGH�KXQ "6M OVUR�6NROHn"��VRP�KXQ�HU�GDJOLJ�OHGHU�DI. 
Hun HU�HQ�YLVLRQ U�PHG�HW�stort�KMHUWH��
'X�NDQ�I¡OJH�KHQGH� YHG�DW�I¡OJH�OLQNHW�KHU�� 

KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�KHOOHQHPERUJ.
Deva�sNULYHU�

"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  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 efterfølgende erhvervsmæssig sigte 
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. 

+DU�GX�PDQJH�VPn�XGGDQQHOVHU�EDJ�GLJ,�HU�6-�/652�VWHGHW��GHU� 
VDPOHU�GHW�GX�WLGOLJHUH�KDU�O UW�L�HW�VW¡UUH�V\VWHP�

Læs hvad nuværende og ,tidligere studerende siger om 
uddannelsen�Sn�YRUHV�)DFHERRN�VLGH.



Om Uddannelsen 
Uddannelsen består af 13 intensive weekendmoduler, samt et afsluttende 
internat, fordelt over�to år� 
Hvert modul vil have sit overordnede tema, som f.eks.: regression, healing og 
energipsykologi, indre barn arbejde osv. 
Du har minimum 50 prøveklienter, som vi hjælper dig med at finde ved behov. 
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 - 7 studerende, der 
mødes min. 1 gang pr. 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 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/hjælpe andre.

Derudover har du på uddannelsen masser af træning med klienter og min. 25 
timers egenterapi (selvbetaling), så du er godt klædt på, til at arbejde med 
klienter, når du gradueres.
Du får selvfølgelig støtte og supervision igennem hele forløbet, så du udvikler 
din helt egen måde at behandle på. 

Uddannelsen er tilrettelagt således, at du kan passe dit fuldtidsarbejde 
sideløbende. (Bortset fra et 6 dages internat i slutningen af forløbet). 
Uddannelsen afsluttes med en skriftlig og en praktisk prøve, der opfylder 
gældende lovgivning indenfor området.

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….. 



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: 

Og meget mere.... 

Mere om uddannelsen 

Skab ægte fred—kig indad 

Mindfulness og meditation
Transformation, selvudvikling og drømmearbejde 
Sjælsbevidsthed og syncronicitet
Psyko-  og kunstterapeutiske redskaber
Frigørelse af gamle hjertetraumer
Relationer, delpersonligheder og skyggearbejde 
Kommunikation og formidling
Chanting, yoga og mantras
Regression & Samskara Release
"De psykiske fakulteter" og den åndelige verdens opbygning 
Energilære, auragrammer, chakralæsninger" 
Hjertehealing, kropsscanning og "The Healing Touch" 
Kontakt til indre guidance
Åndedrættet som diagnoseværktøj og forløser
Breathwork og proces
Mandalaer og eventyr
Journalføring og dokumentation i praksishverdagen. 
Klienthåndtering, klinikvejledning og markedsføring 
Dokumentation i praksishverdagen



'HU�NDQ�Y UH�PDQJH�WLQJ�DW�WDJH�KHQV\Q�WLO�LQGHQ�GX�EHVOXWWHU�GLJ�IRU� 
RP�6M OVUR�6NROHQ�VNDO�Y UH�GLW�Q\H�XGGDQQHOVHVVWHG��0 UN�JRGW� 
HIWHU�RJ�I¡OJ�GLQ�PDYHIRUQHPPHOVH��Vn�HU�YRUHV�HUIDULQJ,�DW�GHW� 
SUDNWLVNH�IDOGHU�Sn�SODGV�RPNULQJ�EHVOXWQLQJHQ��'X�HU�WLO�HQKYHU�WLG� 
YHONRPPHQ�Sn�VNROHn�IRU�DW�P UNH�VWHPQLQJHQ��IRU�DW�In�HQ� 
XIRUSOLJWHQGH�VQDN. 'X�HU�RJVn�YHONRPPHQ�WLO�YRUW�nUOLJH�nEHQW�KXV� 
DUUDQJHPHQW��'DWRHUQH�ILQGHU�GX�L�NDOHQGHUHQ�Sn�ZZZ�VMDHOVUR�com 
+HUXQGHU�GHW�SUDNWLVNH�RPUnGH��ILQGHU�GX�IOHUH�RSO\VQLQJHU�GHU�PnVNH 
NDQ�KM OSH�GLJ�Q UPHUH�GLQ�EHVOXWQLQJ� 
(U�GHU�QRJHW�GX�ikke�KDU�InHW�VYDU�Sn��HU�GX�VHOYI¡OJHOLJ�YHONRPPHQ� 
WLO�DW�NRQWDNWH�RV�

Pris kun 32.850 kr.
der kan afdrages med helt ned til  1370 kr/md.

,�SULVHQ�HU�LQNOXGHUHW�XGJLIWHU�WLO�J VWHO UHUH,�NDIIH og�WH�DOOH�GDJH�� 
9HG�WLOPHOGLQJ�EHWDOHV�GHSRVLWXP�Sn�4����NU� (Ekskl. uddannelsesprisenprisen) 
�QVNHU�GX�HQ�DIGUDJVRUGQLQJ�HU�GHW�PXOLJW���KHOW�JHE\U�RJ�UHQWHIULW�� 
.RQWDNW�VNROHOHGHU�KHURP�

Der må påregnes ekstraudgifter til retreat på 4000 kr), certificering på 4500 kr., egenterapi 
og bøger.



Praktiske informationer 
Datoer og Moduler 2020 

(Fredage kl. 18 - 22, lørdage og søndage kl. 9 - 17)

2020
1. modul den   31. januar  -  2. februar
2. modul den 13. - 15. marts
3. modul den 17 - 19. april
4. modul den 22. - 24. maj
5. modul den   3. -  5. juli
6. modul den 14. - 16. august
7. modul den 30. oktober - 1. november
2021
8. modul den 15 - 17. januar
9. modul den  5. og  7. februa
10. modul den 5 - 7. marts
11. modul den 16 - 18. april
12. modul 14 - 16. maj
13. modul den 18. og 20. juni

6 dages retreat den 17 - 22. august 2021. 
Nærmere info om sted kommer senere.

De afsluttende prøver og dimmision ligger i dagene den 7 - 
12/12 2021
Nærmere information følger.

Måske kan du få din arbejdsgiver 
eller din A-Kasse til, at betale uddannelsen. 

Læs mere om Bruttolønsordningen på www.skat.dk



Sjælsros Undervisningsteam
Herunder finder du skolens faste undervisere. Derudover finder du et varieret 
antal gæstelærere, supervisorer   og censorer på hver årgang. 

Deva Anaya Enki 
Er uddannet sygeplejerske, healingsterapeut, 
Mindfulness instruktør, intuitiv kunstterapeut og initieret 
healer fra en af verdens største spirituelle ledere i dag 
Paramahamsa Nithyananda. Hun er lige nu i gang med 
en 4 årig uddannelse til kunstterapeut, samt en 
uddannelse til Systemisk opstiller.
Deva har over 25 års erfaring i healingsarbejdet og er 
stifter af Sjælsro skolen og Sjælsro foreningen. 
Læs mere på www.nemborgArt.com

Suzanne Jensen 
Suzanne er uddannet Åndedrætsterapeut, Energi 
Healer, Access Bars behandler, Regression / EFT-
terapeut. Hun er Certificeret Addiction Counselor og 
Socialpædagog med en Bachelor i Psykologi. 
Suzanne underviser i breathwork på sjælsro skolen, 
både enkelte klasser og på uddannelserne.
Du kan læse mere her:
https://www.suzanne-jensen.dk/da/forside/









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

 

 
 

 

 

Er du blevet nysgerrig og vil du gerne vide mere, er du velkommen til at 
kigge forbi.Vi holder til Her:
Sjælsro Skolen, Herstedøstergade 22,1, 2620 Albertslund
Du kan læse anmeldelser og meget mere på hjemmesiden. 
Vi glæder os til at berige dig.

www.sjaelsro.com

Her kan du se lidt stemningsbilleder fra skolen.




