
Kursusbeskrivelse 
Selvomsorg med healing og clairvoyance 

K ære dig, som overvejer at deltage på kurset. Tak for din interesse. Jeg vil 
bede dig om at læse nærværende tekst og kontakte mig, hvis du har 
spørgsmål eller ønsker en telefonisk optagelsessamtale. 

Kurset er et blidt og samtidig effektfuldt forløb, der vil hjælpe dig til at finde ro 
i krop og sjæl. Uanset om du har brug for et afbræk fra hverdagen, hvor du kan 
slappe helt af eller står i en svær proces i dit liv, er kurset en støtte for dig. 

  

Metoderne er: 
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Få redskaber 
Hvis du søger konkrete redskaber til at arbejde med din egen spiritualitet. 
  

Udvid din bevidsthed 
Hvis du vil guides til næste skridt i din sjælskontakt, kan kurset give dig inspiration til din 
vej hjem til dig selv. 

Gå dybere 
Hvis du længtes efter mening, dybde og nærvær. Hvis du vil skabe mere eksistentiel ro og 
styrke din egen evne til at håndtere livet. 
  

Mærk dig selv 
Hvis du ønsker at opleve en større kropsbevidsthed og kontakt til dine emotioner. Hvis du 
ønsker at blive mere bevidst om dine inderste ønsker og følge dem.  

http://www.sj%C3%A6l.dk


• Healing med krystalsyngeskåle 
• Individuelle healinger af underviser 
• Individuelle clairvoyant vejledning af underviser  
• Gruppesamtaler og korte oplæg om temaer relateret til selvomsorg 
• Meditative bevægelsesøvelser med musik 
• Guidede meditationer  

Forudsætninger for at deltage i kurset: 

• Der forventes en respektfuld fortrolighed blandt deltagerne på kurset ift. 
hinandens privatliv.   

• Det forventes, at man kan deltage i øvelser uden at forstyrre andre. 
• Det er en forudsætning, at man har en telefonisk samtale med underviser.  

Det er afgørende, at vi i fællesskab skaber en tryg og venlig stemning.  

 

Praktiske oplysninger 
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Dato og tidspunkt 
Aftenhold kl. 18.45 - 21.15, i alt 8 gange:  
15. aug., 22. aug., 29. aug., 5. sep., 12. sep., 19. sep., 3. okt. og 10. okt. 2023 

Deltagerantal 
Kurset oprettes såfremt der min. er 4 deltagere. Der er plads til 6 deltagere i alt. 

  
Pris 
4000,- / 3600,- Medlemmer af Hjerterum får 10 % rabat 
Du kan også få yderligere 10 % rabat, hvis du er på overførelsesindkomst. 
Priser er inkl. moms 

Betaling 
Man er garanteret sin plads, når man har betalt (efter optagelsessamtalen) via 
MobilePay til 30 64 21 62 eller til konto i Lunar Bank med reg.nr. 6695 og kontonr. 
1006690609. 

Sted 
Hjerterum, Guldsmedgade 26B, 8000 Aarhus C 
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"Jeg elsker at skabe rammerne  
for mine klienters og kursisters processer, 

hvor de kan opleve nye positive dybder i dem selv.” 

- Soroush Zand 
 

Soroush Zand er oprindelig uddannet lærer og har 7 års ansættelse bag sig fra 
arbejdet med børn og unge. I dag driver han sin virksomhed, sjæl.dk, hvor han 
tilbyder healing og clarivoyant rådgivning fra Mejlgade 95 i Aarhus C. Desuden 
er han med til at drive den holistiske forening, Hjerterum F.M.B.A. 


Han er uddannet polaritetshealer og Bob Moore-healer fra Healing Center 
Aarhus og clairvoyant med afdødekontakt af Camila Würtzgaard i Vejle. 
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Underviser 


Soroush Zand

Tlf. 30 64 21 62


Mail: kontakt@sjæl.dk


http://xn--sjl-zla.dk
mailto:kontakt@xn--sjl-zla.dk

