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Vad är Helhetshealing?
Du får lära dig att använda din egen kraft och styrka.
Du lär dig utföra behandlingarna med kunskap, i balans, säkerhet och trygghet.
Du kommer att lära dig att lokalisera blockeringar och ta bort dem.
Du kommer att veta vad du ska göra i en behandling, varför du ska göra det och hur du ska utföra
det. Allt för att healingbehandlingarna ska vara effektiva för klienten.
Helhetshealing är en effektiv och kraftfull healingteknik både för nybörjare och för den som vill bli
terapeut och hjälpa andra på en djupare nivå.

Helhetshealing Grund steg I för nybörjare.
Här får du lära dig grunderna inom healing, hur en behandling går till, etiken i vårt arbete samt
vad som är viktigt att tänka på. Helhetshealingen aktiveras i eleverna och vi tränar behandlingar
under kursen. Syftet är att lägga en stabil och trygg grund för varje elevs personliga utveckling.
Helhetshealing är en enkel och effektiv healingteknik som de flesta kan lära sig, en mycket bra
grund för vidareutveckling.
2 dagarskurs
Din investering: 2500 kr.

Helhetshealing Grund steg II Distanshealing
Fördjupar dina kunskaper inom Helhetshealing och lär dig distanshealing. Fortsättningskurs för
dig som har grundkurs del I.
2 dagarskurs
Din investering: 2800 kr.

Helhetshealing Grund steg III
Fördjupande healingutbildning, direkt förberedande inför terapeututbildningen.
1 dag
Din investering: 2800 kr.
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Kanalisering!
Kanalisering, här lär du dig skapa en kontakt med andra sidan.
Dina guider och vägledare finns alltid vid din sida, när du än kontaktar dem.
Ibland är det skönt att veta vart du att du inte är ensam.

Kanalisering Steg I - Nybörjarkurs

Kontakta Din Guide
Denna kurs är för nybörjare, inga förkunskaper krävs. Här lär du dig tekniken för att få kontakt
med dina egna guider och vägledare. Vi pratar mycket om etiken i det vi gör och var, hur och
varför vi sätter gränser i kontakten med andra sidan. Detta för att din kunskap ska vara trygg och
säker att använda när du kommer hem.
2 dagarskurs
Din investering: 2500 kr.

Kom igång med din Kanalisering – för dig som gått Kanalisering I
Ibland fastnar vi i vår vardag, tappar bort kunskapen när det gått ett tag sedan vi gick kursen och
lärde tekniken.
Denna dag träffas vi och diskuterar Kanalisering, ställ de frågor du har, fräscha upp din kunskap,
träna kanaliseringar och ta del av andras. Allt för att du ska komma igång och få så mycket ut av
din kunskap som möjligt.
Din investering: 600 kr.

Kanalisering Steg II
Här lär du dig att kontakta andras guider och vägledare. Vi tränar mycket för att våra
kommunikationer ska vara så säkra och rakt förmedlade som möjligt.
Förkunskap: Kanalisering Steg I
2 dagarskurs
Din investering: 2800 kr.
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Regressionsutbildning
För denna utbildning är det bra att ha Kanalisering I som grund eftersom jag anser att det är bra
att ha någon erfarenhet av medialt arbete.
På denna kurs får du lära dig att leda klienter i regression. Det innebär att vi hjälper en klient att
föras (oftast) bakåt, men ibland även framåt i tiden.
Vi låter klientens själ styra och välja vad som är viktigt för klienten att uppleva “just nu”.
Vi tränar mycket och lägger ner mycket tid på etik, teknik och regelverk för att du efteråt ska
kunna genomföra trygga och säkra regressioner.
2 dagarskurs
Din investering: 2800 kr.

Meditation
Det finns olika typer av meditation. Här lär du dig stegvis meditationen där du lär dig att ta dig ner
till och leva från ditt hjärta. Hur du gör när du halkar ur och hur du ökar kärleken i ditt liv.
I ditt hjärta hittar du all kunskap om dig själv.
Passar alla, för nybörjare och för dig som vill lära dig en ny meditationsteknik.
Max 8 deltagare.
4 tillfällen mellan kl.18.30-20.00
Du får det material som behövs, om det behövs här. Varje grupp är unik.
Din investering är 1250 kr.
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Jag vill bli Helhetsterapeut, hur gör jag?
För att bli Helhetsterapeut behöver du grundutbildningarna, de är följande:
o
o
o
o
o

Helhetshealing grund I
Helhetshealing grund II
Helhetshealing grund III
Kanalisering I
Regression

Du kan gå dessa grundkurser hos mig. När du är klar så hjälper jag dig gärna att
kontakta Susanne Jönsson på Helhetscentrum - Soul Heart Journey School för att anmäla dig till
Terapeututbildningen.

Har du frågor eller funderingar, så kontakta mig.
Varma hälsningar
Rose-Marie
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