Kursschema 2021
Lärare: Susanne Jönsson

Våren 2021
30-31/1

Högre Medvetande Del 8

11-12/2

Helhetshealing – terapeututbildning
Samtliga kurstillfälle: 11-12/2, 11-12/3, 8-9/4, 6-7/5 (alltid torsd-fred)

19/2

Kompetensdag Terapeuter

20/2

Prel Meditationsdag

25-26/2

Helhetsterapeut del 2 - Avancerade healingtekniker

6-7/3

Högre Medvetande Del III och del IV

18-19/3

NY! Helhetsterapeut del 6

17-18/4

Kanalisering Steg III Om portaler, husrensningar och annat

22-23/4

Helhetsterapeut del 3

15-16/5

Kanalisering Steg IV Möten med naturväsen…

28/5

Kompetensdag Lärare

29/5

Prel Meditationsdag

5-6/6

Högre Medvetande 5 och Helhetsterapeut 4 – Världarna möts
(enbart lördag, för den som inte har Helhetsterapeut del 3)

12-13/6

Prel. Högre medvetande nivå? – i Vimmerby
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Sommar-Höst 2021
3-4/7

Kursstart 1- årig Specialutbildning i personlig och andlig utveckling
Kursen är för dig som vill utforska och utveckla dina inre förmågor med
inriktning på att bli Helhetsterapeut

8-11/7

Kreativt Retreat
Ge dig själv en paus i livet där du får en chans att vara i din kreativa
energi. Vi kommer att måla och skriva enligt Vedic Art tekniken som alltid
handlar om ditt innersta.

21-22/8

Högre Medvetande del 9 NY!

28/8

Prel. Meditationsdag

4-5/9

Högre Medvetande I och II, Aktivera din Merkaba

10/9

Kompetensdag Terapeuter

18-19/9

Högre Medvetande del 6

23-24/9

Helhetsterapeut del 5

7-8/10

NY! BootCamp Marknadsföringskurs – enbart för Helhetsterapeuter
och lärare i vår skola. (kursen är torsdag – fredag)

16-17/10

Högre Medvetande del 7

30-31/10

Högre Medvetande Del III och Del IV

12/11

Kompetensdag lärare

13/11

Prel Meditationsdag

18-19/11

Specialkurs för Helhetsterapeuter Djurkom. och Djurhealing
(torsdag – fredag)

27-28/11

Högre Medvetande del 8
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1-årig Specialutbildning i personlig och andlig utveckling
Kursen är för dig som vill utforska och utveckla dina inre förmågor.
Termin ett – gemensam för alla deltagare
Här kommer du att få en fördjupad kontakt med din inre kunskap och få en mycket stabil
grund att utgå ifrån när det gäller healing, kanalisering, högre medvetande och din personliga
utveckling och växande.
Termin två –
Inriktning Helhetsterapeut
Teori och praktik kommer att varvas under hela utbildningen. Utbildning sker både på plats,
via onlinestudier samt med regelbunden personlig vägledning och uppföljning.

Termin Ett: Gemensam för båda utbildningsgrenarna
Modul 1: Din personliga utveckling
Under hela kursen har varje elev enskilda samtal med läraren och får en regelbunden
personlig vägledning och rådgivning.

Denna modul arbetar vi med, steg för steg, under hela kursen.
Kurstillfälle 1: Introduktion samt Helhetshealing Grundutbildning Del I och
Högre Medvetande Del I-II
Kurstillfälle 2: Helhetshealing Grund Del II samt Kanalisering Steg I
Kurstillfälle 3: Helhetshealing Grund Del III samt Regressionsutbildning
Kurstillfälle 4: Helhetshealing Grund Del I-III samt Kanalisering Steg II
Kurstillfälle 5: Gemensam kursavslutning och repetition efter termin två.

Termin Två: Inriktning Helhetsterapeut
Helhetsterapeut utbildning
Under termin två kommer du att gå Helhetsterapeututbildningen med målsättning att du ska
bli en effektiv och kraftfull terapeut efter avslutat utbildning.

Termin Två: Inriktning Högre Medvetande
Högre Medvetande Del III, Del IV och Del V samt Kanalisering Steg III
För dig som vill utforska och expandera ditt medvetande och din inre kunskap.
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Teori och praktik kommer att varvas under hela utbildningen
Vår lärare, Susanne Jönsson, är grundaren av Soul & Heart Journey School. Hon har en
lång erfarenhet inom dessa kunskapsområden och har valt att utveckla just denna utbildning
för att ge eleverna en sammanhängande och gedigen utbildning på en mer personlig nivå.
Att arbeta tillsammans med eleverna under 1 års tid ger eleverna en unik möjlighet till
växande, både inom sin personliga- och den andliga utvecklingen.
Utbildningen är uppdelad i tre kurstillfällen under hösten. Till våren, två kurstillfällen med
enbart i specialgruppen – samt fyra kurstillfälle med övriga elever i respektive inriktning.
Samtliga kurstillfällen ske på plats i Härhult, Markaryd. Kurserna är förlagda fredag till
söndag (fredag kl. 10.00 till söndag kl.16.00).
Mellan varje kurstillfälle kommer deltagarna att få hemuppgifter att fullfölja till nästa
kurstillfälle. Det ingår även uppföljningssamtal med läraren och tillfällen för att byta insikter
och kunskap med övriga elever. Sista kurstillfället avslutas med diplom.
Vi här på Soul & Heart Journey School ser fram emot att få dela med dig en värld av
kunskap, kärlek, glädje och balans. Att få ge dig de verktyg du behöver för att kunna leva det
liv som just Du önska leva. Vi hoppas att se dig på denna utbildning som kommer att öppna
många nya och spännande dörrar in i framtiden, och vi ser fram emot att få träffa dig!

Lärare: Susanne Jönsson
Vem söker vi?
Vi söker dig som vill utvecklas – på alla plan. Du vill både arbeta med din personliga
utveckling och med din inre, djupare kunskap. Du vill utforska och utveckla dina inre
förmågor. Du söker en förändring, både för din egen skull men även för att bli en “bättre
människa”. Du vill må bra i ditt liv och du vill kunna påverka och välja hur du vill leva ditt liv.
Du vill kunna använda din kunskap för din egen skull men du vill också kunna hjälpa andra
om du väljer det.
Inga förkunskaper behövs.
Om du känner att denna beskrivning passar in på dig, så ser vi mycket fram emot din
ansökan, vi tar in max 6 elever per kurs.
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Vad är Helhetshealing?
Den stora skillnaden mellan Helhetshealing och andra healingtekniker är att här får
du 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.
Alla kan lära sig healing på nybörjarnivå. Gå gärna en utbildning för din egen skull,
du kan inledningsvis hjälpa dig själv och din familj. Vill du sen gå vidare och kanske
hjälpa andra har vi olika fortsättningskurser som tar dig till den nivån som är bra för
dig.
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 – grundutbildning del 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.
Pris: 2500:Helhetshealing – grundutbildning del II, Distanshealing
Fördjupar dina kunskaper inom Helhetshealing och lär dig distanshealing.
Fortsättningskurs för dig som har grundkurs del I.
Pris: 2800:Helhetshealing – grundutbildning del III
Fördjupande healingutbildning, direkt förberedande inför terapeututbildningen.
Pris: 2800:-
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Helhetsterapeut
Här handlar det om att se till hela människan, kropp och själ, inifrån och ut. Att lära
sig använda
denna teknik och samtidigt utvecklas som terapeut och vara i balans under
hela processen. Du får lära dig avancerade behandlingstekniker som hjälper dig
att arbeta djupare och mer kraftfullt med klienter.
Denna utbildning vänder sig till dig som seriöst vill utveckla din healingkunskap och
känner att du är klar med den nivå du arbetar med nu.
Som Helhetsterapeut ska du uppvisa god kunskap och god erfarenhet i arbete med
klient. Du får en gedigen och bred utbildning som grund för ditt arbete.
Kursen är under fyra utbildningstillfällen,
torsdag – fredag 10-17 varje gång. 6-8 elever på denna kurs.
Pris: 2500:- per utbildningstillfällen
Fortsättningskurser för Helhetsterapeuter
Helhetsterapeut Del II – Avancerade healingtekniker
Detta är en fördjupningskurs för Helhetsterapeuter. Nu arbetar vi djupare med mer
avancerade healingtekniker. Vi lägger till fler tekniker som ökar effektiviteten i
behandlingarna.
Pris: 2800:Helhetsterapeut Del III – Avancerade healingtekniker
Här är det tid att lägga in nästa nivå av kunskap. Att använda Helhetshealingen i
kombination med medvetandet. Vi höjer också kunskapsnivån när det gäller
samtalen, hur terapeuterna för mer effektiva samtal med klienterna.
Pris: 2800:Helhetsterapeut Del IV – Världarna möts
Här kombinerar vi vår kunskap från Högre Medvetande del V (som är dag 1 av
kursen) och använder den tekniken i våra behandlingar. Du kommer bland annat att
lära dig hur du påverkar läkningsprocesser från DNA nivå, cellnivå och själsnivå
Pris: 2800:NY! Helhetsterapeut Del V – Djupare processer
I denna kurs får du bland annat lära dig mer om DNA strukturen, cellföryngrings
processer och hur du jobbar med en klient i hjärtats rum. På denna kurs tränar vi
även fysiska behandlingar för att sätta teknikerna på ett säkert sätt.
Pris: 2800:-
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Kompetensdagar för Helhetsterapeuter
Aktiva Helhetsterapeuter kommer regelbundet på kompetensdagar för att hålla sin
kunskap uppdaterad och aktuell.
Pris: 1000:-

Kompetensdagar för Lärare
Aktiva Lärare kommer, minst 1 gång per år, på kompetensdagar för att hålla sin
kunskap uppdaterad och aktuell.
Pris: 1000:-
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Högre Medvetande – mer kunskap
Detta gör du för din egen skull, men i takt med att ditt medvetande expanderar, så
hjälper du fler att lättare nå nästa nivå av sitt medvetande.
Högre Medvetande Del I-II
Att aktivera din levande Merkaba. Din Merkaba är en del av din ljuskropp som varit
inaktiv i mer än 26 000 år. Vi lever nu i den tid där vi åter kan aktivera den – en gång
för hela resten av din tid. Det är alla människors rättighet att aktivera sin Merkaba.
En aktiverad Merkaba är också en förutsättning för att kunna nå högre nivåer av
medvetande och kunskap. Allt levande har en Merkaba, nu är det på tiden att
människan återfår sin!
Pris: 2800:Högre Medvetande Del III och IV
Nu är det tid att fullt ut aktivera din Omegasfär och att fördjupa kontakten med din
inre kunskap. Du får möjlighet att nå nya nivåer i medvetandet och du lär dig hantera
din inre kunskap på ett djupare plan. Nya nivåer av ljuskroppen aktiveras och
eleverna lär sig använda sin ljuskropp medvetet.
Pris: 2800:Högre Medvetande Del V
Världarna möts, i denna kurs kommer du att lära dig expandera ditt medvetande till
nya nivåer och du kommer i direktkontakt med din skapelseprocess som blir starkare
och snabbare.
Kursen är under en dag och hålls i samband med Helhetshealing Del IV
Pris: 1700:Högre Medvetande Del VI: Kunskapens Kammare
I ditt hjärtas första rum finner du alla kunskap om Dig och om din egen historia, här
har du arbetet länge. I HM VI är det tid för dig att få tillträde till Kunskapens
Kammare, här får du tillgång till kunskap från hela universum att utforska.
Pris: 2800:NY! Högre Medvetande Del VII: Att leva din kunskap
Att nå den 7:e nivån av medvetande är stort och än så länge ganska unikt. Här tar vi
nya steg mot ett enhetsmedvetande, och vi fördjupar den kunskap som behövs för att
kunna nå denna nivå.
Pris: 2800:NY! Högre Medvetande Del VIII: Balans
Den 8:e nivån av medvetande handlar om att få in mer av den maskulina energin i
medvetande arbetet. Det handlar givetvis inte om kön, utan det handlar om att
medvetandegöra och förstå skillnaden mellan den maskulina och den feminina
energin. Vi lär oss hur vi arbetar med de olika energierna, därmed expanderar i
medvetande när vi använder dem båda medvetet och i balans.
Pris: 2800:-
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Kanalisering Steg I Kontakta Din egen 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 samt 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.
Pris: 2500:-

Kanalisering Steg II
Nu lär du dig att kontakta andras guider och vägledare. Vi tränar mycket för att våra
kommunikationer med andra sidan ska vara så respektfulla, säkra och rakt
förmedlade som möjligt.
Förkunskap: Kanalisering Steg I
Pris: 2800:Kanalisering Steg III
Fortsättningskurs i kanalisering, denna kurs är till för dig som vill lära dig att ”rensa
hus”, stänga portaler, använda pekare, få mer kunskap om currylinjer, vortexfält och
lite annat kul.
Förkunskap: Kanalisering Steg I
Lärare: Susanne Jönsson
Pris: 2800:-

Kanalisering Steg IV
På den här kursen får du lära dig mer om naturväsen. Du får möta dem och du
kommer att kunna kommunicera med dem.
Förkunskap: Kanalisering Steg I-III
Lärare: Susanne Jönsson
Pris: 2800:-

Regressionsutbildning
På denna kurs får du lära dig att leda klienter i regression eller till tidigare liv som det
många gånger handlar om. 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”. Alla regressioner skall utföras i trygghet och med
kunskap.
Vi tränar mycket och lägger ner mycket tid på etik, teknik och regelverk för att du
efteråt ska kunna genomföra trygga och säkra regressioner.
Vi använder inte hypnos.
Förkunskap: Kanalisering Steg I
Pris: 2800:-
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Djurkommunikation Steg I
Denna kurs är för nybörjare, ingen förkunskap krävs. Här får eleverna lära sig
grundtekniken för djurkommunikation. Vi lägger ner mycket tid på att träna
kommunikationer samt att följa upp dem efteråt. Detta för att eleverna ska känna sig
så säkra som möjligt och för att de ska kunna fortsätta träna hemma.
Pris: 2500:Djurkommunikation Steg II
Denna kurs är för de som vill utveckla sin förmåga som djurkommunikatör ytterligare.
Vi tränar på att fördjupa kommunikationerna så att vi kan hjälpa framtida klienter på
ett bra och effektivt sätt.
Förkunskap: Djurkommunikation Steg I
Pris: 2800:Djurhealing
Här lär sig eleverna att kombinera djurkommunikation med healing. Att ge healing till
djur är väldigt speciellt och skiljer sig markant mot att behandla människor. Efter
denna kurs brukar eleverna känna att de har en bra helhetsbehandling att erbjuda
sina klienter och deras djur. Förkunskap:
Djurkommunikation Steg I samt Helhetshealing Grundkurs Del I och Del II
Pris 2800:-

Specialkurs. Djurkommunikation och Djurhealing
En specialkurs i djurkommunikation och djurhealing för Helhetsterapeuter. På denna
kurs är tempot lite högre än normalt.
Förkunskap: Helhetsterapeut
Pris: 3000:-
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ÖVRIGA KURSER:
Din egen personliga kursdag!
Ge till dig själv eller till någon du tycker om.
Mellan kl.10 – 15 är det Din dag.
Du får healingbehandling och rådgivning.
Utöver det – lära dig grunderna i meditation, träna någon teknik eller enbart samtala
resten av tiden
Du bestämmer själv.
Pris: 3000:Pris för medlemmar i Soul & Heart Journey School: 2800:-

Kreativt Retreat
Ge dig själv en paus i livet där du får en chans att vara i din kreativa energi. Vi
kommer att måla och skriva enligt Vedic Art tekniken som alltid handlar om ditt
innersta. Måla kravlöst, skriv kravlöst – välj det du längtar efter eller gör båda
delarna. Dessa fyra dagar sker omväxlande med undervisning och i tystnad för att
den kreativa processen ska få flöda.
Pris: 3500:-

BootCamp MA
Den här kursen är för dig som har gått onlinekursen Marknadsföring från Hjärtat eller
Inspirationskonsult utbildningen. Här får du en möjlighet att utveckla just ditt företag
och din marknadsföring. Du kommer att få ny glädje och inspiration och en annan
känsla för ditt företag och din marknadsföring. Du får personligt anpassad hjälp att
skapa effektiva annonser och annat marknadsföringsmaterial som hjälper just ditt
företag att utvecklas och hitta fler klienter. Detta kommer du att kunna göra med
stolthet och rakt från ditt hjärta. Du kommer att känna dig helt bekväm och trygg med
att hjälpa fler klienter och kunder att hitta just Dig och Ditt företag.
Pris: 2800:-
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