>HUSET I CENTRUM<
Healerskolen i Sønderjylland
Åndsvidenskab – Clairvoyance – Terapi og Foredrag
Esoterisk Healing – Filosofi – Psykologi og Sociologi
Healeruddannelse trin 1 - 21
DEN nye tids HEALERE
Telefon 7461 4325 mobil 2365 9701
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Peter L. Simonsen

Uddannelsesprofil: 1. system
Trin 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 21

Trin 1: Healeruddannelse
Uddannelserne er godkendt af S.A.B.
Sammenslutningen af Alternative
Behandlere i Danmark

Den
nye tids

HEALERE
19 mdr. uddannelse
ESOTERISK HEALING
PSYKOLOGI og

BEVIDSTHEDSUDVIKLING

Uddannelsen begynder 9. dec. 2018
>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland
Peter L. Simonsen
Flensborgvej 247 Lundsbjerg 6200 Aabenraa

TLF. 74 61 43 25 og 2365 9701
mail@healerskolen-sdj.dk www.healerskolen-sdj.dk
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Healerskolens formål:
At eleven i takt med sin egen udvikling på det personlige plan også øger
sin vækst bevidsthedsmæssigt. På denne måde vil eleven komme i en større
kontakt med sin sjæl og bliver derigennem i stand til at overføre åndelig energi.
Skolen arbejder ud fra de esoteriske love om healing, som vil blive en af den nye tids
videnskaber.
Denne videnskab vil engang blive fuldt ud anerkendt, når vi som healere på en korrekt måde
kan følge disse regler og love, der er en betingelse for sand healing.
At eleven lærer om menneskets konstitution, om karmaloven, dødsprocessen, om energier og
stråleindflydelser.
At eleven får kendskab til sygdom som forudsætter helbredelse.
At vi lærer at forstå vor sande natur og lærer at leve i harmoni med de naturlige love, så glæde,
sundhed og tilfredsstillende forhold til vore medmennesker, til energi og entusiasme indgår som
en naturlig del af vores liv og hverdag.

UDDANNELSENS OPBYGNING:
Trin 1: Healeruddannelse Begynder den 9. dec. 2018 og løber over 20 måneder .
En del af undervisningen, især mantras og meditationer, gives sammen med
trin 11 + 10 + andre hold. Dette for at hæve gruppernes energi.
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Lørdage og søndage

kl.

10.00 – 17.00

1
1

Fredag
Lørdag

-

15.00 – 21.00
10.00 – 17.00

3

Søndage

-

10.00 – 17.00

3

3 dages
Fredag
Lørdag
Søndag

-

15.00 – 21.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00

2 vejledningstimer:
I alt timer + vejledningstimer 287 lektion i uddannelsen
RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES i både tid og undervisningsstof.

Al undervisning er fortløbende, og der bliver hele tiden justeret på fordybelsesgrader i stoffet.
Derfor kan det forekomme, at noget annonceret stof vil blive skubbet til senere fremlægning
eller helt udelades af hensyn til gruppens eller den enkeltes udvikling.
Den esoteriske lære er et stort og vanskeligt fagområde.
Der findes mange delemner den studerende må tilegne sig for at forstå helheden.
Store dele af vores undervisning udspringer fra den tibetanske mester Djwhal Khul
som siger: ”Enhver elev må udvikle sig igennem egne personlige erfaringer”.
Undervisningen tager sigte på, at den enkelte lærer – studerer og omsætter sine teorier i praksis.
At gennemgå en forvandling har noget med et > must < fra ens indre et gøre, og sammen med
1. Studiet, må du som elev finde to andre vigtige virkefelter nødvendige.
2. At gøre dit liv meditativt.
3. At finde et tjenesteområde.
At dette - fortælles vi – vil give os mange problemer, vi vil stå mellem 2 verdener, men også
vide, at forvandlingen tager mange år af vores liv og sandsynligvis også mange liv.
Vi kan ikke give dig al den viden, du har brug for, men tilstræbe ved mange faglige
informationer og esoteriske udviklingsmetoder at give dig et bredt grundlag for selvstudie,
hvorigennem du selv kan realisere de psykologiske mekanismer i det tempo, der er dit.
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Uddannelsens mål er bevidsthedsudvikling
Emner og redskaber
 Syntese – kosmologi.




























Hellige tekster.
Mantra for aspiranter og disciple.
Formler og kraftord.
Meditationer som skabende liv
okkult. Her inddrages musikkens og
lydenes virkninger.
Esoterisk healing, psykologi med
centrenes energi.
Energioverførsel.
Nye krafttriangler til udvikling,
indsigt i kommunikation og
helbredelse.
At bygge på gruppeantahkaranaen.
Impressionsvidenskab og telepati.
Gruppe- og elevressourcer, kraft og
udstråling.
Sjælens lys. Sjælens videnskab og
Indflydelse. ” Metode til opnåelse”
og ”Sjælens kræfter”.
Tærskelvogteren.
Konflikternes princip.
Udholdenhed og oprigtighed.
Harmløshed og uafhængighed.
Den enkelte elevs symbol for
kausallegemet og tolkning deraf.
Mystikerens sygdomme, astrale
sygdomme og deres behandlings-metoder.
Indvielsesvejen og dens virkning
på personligheden, sjælen
og de 7 centre.
Den nye verdenstjenergruppe.
Vejen med tjeneste.
Hierarkiets tilsynekomst og
Det store Hvide Broderskab.
Reinkarnation, karma og arvelige
sygdomme.
Den nye verdensreligions
hovednøgle: Frihed.
Der vil blive udarbejdet stof til
de enkelte temaer som grundlag
for selvstudie og hjemmearbejde.
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Hver lektion vil indeholde meditation samt
healende arbejde.

Bhagavad Gita siger:

” Tanken er vakkelmodig, heftig, voldsom og
stædig, og den er ligeså vanskelig at få hold på
som vinden. Dog kan man gribe den ved
øvelse og forsagelse”.

Din uddannelse giver dig mulighed for
at arbejde som healer, underviser,
terapeut, meditationslærer, coach eller
konsulent i dit erhverv.

Praktiske oplysninger:
Trin 1: Healeruddannelse
begynder d. 9. dec. 2018 og slutter 2020
Datoer og undervisningstider:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
Nyt trin
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Trin: 1 + 11 + 9 + 7
Søndag
Trin: 1 + 11 + 9 + 7
Lørdag
søndag
Trin: 1 + 11 + 9 + 7
Lørdag
Søndag
Trin: 1 + 11 + 9 + 7
Søndag
Trin: 1 + 11 + 9 + 7
lørdag
søndag
Trin: 1 + 11 + 9 + 7
Fredag
Lørdag
Søndag
Trin: 1 + 11 + 9 + 7
Lørdag
Søndag
Trin: 1 + 11 + 9 + 7
Lørdag
Søndag
Trin: 1 + 11 + 9 + 7
Fredag
Lørdag
Søndag
Trin: 1 + 11 + 9 + 7
Lørdag
Søndag
Trin: 1 + 11 + 9 + 7
Søndag
Trin: 1 + 11 + 9 + 7
Lørdag
Søndag
Trin: 1 + 11 + 9 + 7
Lørdag
Søndag
Trin: 1 + 11 + 9 + 7
Lørdag
Søndag
Trin: 1 + 11 + 9 + 7
Fredag
Lørdag
Søndag
Trin: 1 + 11 + 9 + 7
Lørdag
Søndag
Trin: 1 + 11 + 9 + 7
Lørdag
Søndag
Trin: 1 + 11 + 9 + 7
Fredag
Lørdag
Søndag

d. 9.

dec. 2018

kl.

10.00 –

17.00

uge 49

d. 12.
- 13.

jan. 2019
-

kl.
-

10.00 –
10.00 –

17.00
17.00

uge 2

d. 9.
- 10.

feb.
-

kl.
-

10.00 – 17.00
10.00 – 17.00

uge 6

d.

3.

marts

kl.

10.00 – 17.00

uge 9

d. 23.
- 24.

marts
-

kl.
-

10.00 – 17.00
10.00 – 17.00

uge 12

d. 26.
- 27.
- 28.

april
-

kl.
-

15.00 – 21.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00

uge 17

d. 25.
- 26.

maj
-

kl.
-

10.00 – 17.00
10.00 – 17.00

uge 21

d. 29.
- 30.

juni
-

kl.
-

10.00 – 17.00
10.00 – 17.00

uge 26

d. 9.
- 10.
- 11.

aug.
-

kl.
-

15.00 – 21.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00

uge 32

d. 14.
- 15.

sept.
-

kl.
-

10.00 – 17.00
10.00 – 17.00

uge 37

d.

6.

okt.

kl.

10.00 – 17.00

uge 40

d. 9.
- 10.

nov.
-

kl.
-

10.00 – 17.00
10.00 – 17.00

uge 45

d.
-

-

kl. 10.00 – 17.00
10.00 – 17.00

uge 49

-

d. 11.
- 12.

jan. 2020
-

kl.
-

10.00 – 17.00
10.00 – 17.00

uge 2

d. 21.
- 22.
- 23.

feb.
-

kl.
-

15.00 – 21.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00

uge 8

d. 28.
- 29.

marts
-

kl.
--.

10.00 – 17.00
10.00 – 17.00

uge 13

d.
-

2.
3.

maj
-

kl. 10.00 – 17.00
-- 10.00 – 17.00

uge 18

d. 12.
- 13.
- 14.

juni
-

kl.
-

uge 24

7.
8.

dec.

15.00 – 21.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00

Diplom tildeles ved deltagelse i al undervisning.

Uddannelsen pris er kr. 25.800 kontant
Evt. anden økonomisk aftale med Healerskolen.
Rekvirer specialprogram.

Med sjælen på rejse liv efter liv, ind i sandhed, godhed og skønhed.

Peter L. Simonsen har i 30 år arbejdet i
bygge- og anlægsbranchen bl.a. som
produktudvikler og har i en del år også
praktiseret selvstændig erhvervsvirksomhed.
Han har siden 1979 taget flere alternative
uddannelser bl.a. healeruddannelse med
almen psykologi, og i 1993 begyndte han at
studere teosofi, esoterisk filosofi, psykologi
og åndsvidenskab.
Rådgiver både individuelt terapeutisk,
samt virksomheder og ledere i alle
problematikker.
”Huset i Centrum, Healerskolen i
Sønderjylland” blev skabt i 1994.
Den er uddannelsessted for 21 fortløbende
undervisningstrin til ”Den nye tids healere”
og har derudover en afdeling med rådgivning
og kurser til erhvervslivet.
Siden 1998 har Peter også lavet omfattende
foredragsarbejde og rådgivet i sjælelig og
personlig udvikling. Peter er født med
clairvoyante evner og syn, hvilket han
anvender i sit arbejde med at omdanne visse
sygdomme og begrænsninger i den
menneskelige konstitution til skabende
aktivitet.

Introduktion: Individuelt efter aftale.
Alle kurser afholdes i: >HUSET I CENTRUM<
Nærmere oplysninger fås hos:
>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland
Peter L. Simonsen
Flensborgvej 247 Lundsbjerg 6200 Aabenraa

Tlf. 74 61 43 25 eller mobil 23 65 97 01
mail@healerskolen-sdj.dk www.healerskolen-sdj.dk
Konsultation dag, aften og weekend.
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