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Intentionen
Sigtet med uddannelsesprogrammet er at
Ø skabe betingelser for at du kan favne dig selv, og alt det du indeholder, med
blidhed
Ø støtte dig i at (gen)opdage din medfødte indre visdom og kvaliteten af det
værktøj, du er
Ø inspirere dig til at leve ikke-dømmende og med åbenhed over for andre
Ø styrke dig i at forblive åben
Ø hjælpe dig til at modtage udfordrende, måske endda ukendte og uforudsete,
oplevelser som berigende gaver
Ø skabe en platform for autenticitet og integritet, som du kan stå stærkt på, når du
har brug for støtte, og når du støtter andre i deres personlige fordybelsesproces
Ø lære dig at turde gå videre, end dine grænser fortæller dig du skal
Ø bringe dig derhen hvor du kan fylde dig selv ud og leve som et helt menneske
Ø sørge for at du finder fred og ubetinget glæde i dit hjerte

Det 2-årige uddannelsesprogram er for dig, der vil lære at
Ø folde din medfødte indre visdom ud
Ø opnå sikkerhed i dig selv
Ø være tålmodig over for utålmodighed
Ø give slip på begrænsende forventninger, hvis du har nogen, over for dig selv og
andre
Ø komme tilstede i øjeblikket og blive klar til at åbne og være modtagelig over for
det, du måske ikke er i stand til at forstå intellektuelt
Ø styrke din integritet
Ø holde dig åben for ethvert nyt perspektiv på din personlige vej
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Det 6-måneders personlige træningsprogram er for dig, der vil
Ø gøre praktisk brug af det, du har fået med dig gennem det 2-årige
uddannelsesprogram.
Ø udvikle og skabe dybere kontakt til din (nyfundne) intuition og nye stærkere
identitet – for i sidste ende at gavne de mennesker, du arbejder med
Ø forene dig med den proces det hele tiden vil være at give plads til din egen
særlige udgave af at være Intuitiv Transformationsterapeut
Ø lave de indre korrektioner, der er nødvendige for at kunne favne flere og flere
aspekter af dig selv
Ø have 30 sessioner med dine egne klienter under rigelige mængder af personlig
vejledning og højt kvalificeret supervision
Ø nå til det punkt hvor du og Cassandra er enige om, at du er klar til din personligt
designede afsluttende prøve

