2-årig uddannelse i Århus
En behandleruddannelse som udvikler
den enkeltes talent - baseret på indføling

ManuVision har nu i 3 år med stor succes kørt uddannelse i sin behandling og træning i en
anden del af landet. Da vi også gennem en årrække har kørt klinik i Århus, og da behovet
og efterspørgslen for behandlere og uddannelsen er vokset, har vi nu besluttet at starte op
her i byen.
Vi holder informationsmøder:
Tirsdag den 8. april kl. 19:30 – 21:30 og
Torsdag den 8. maj kl. 19:30 – 21:30
Institut for Dybdeterapi, Kystvejen 5, 8000 Århus C
Uddannelsen er for alle som har en interesse i sig selv. Hovedvægten ligger på at uddanne
behandlere i den unikke behandlingsform som ManuVision er. Mange har dog også taget
uddannelsen som en del af en personlig udvikling, eller for at få styrket deres lederegen
skaber. Det er en uddannelse som vi med stolthed og et lille smil kalder verdens bedste.
Uddannelsen starter den 22. august 2008 i Århus

Hvad får du?
• Intensiv massagekundskab og teknik – en direkte vej til at sætte kroppen fri
• Specifik behandling af skader og lidelser
• Indføling – for at hjælpe andre, er man nødt til at have mærket det på sin egen krop
• Arbejde med sammenhængen mellem krop og psyke
• Terapeutisk arbejde og samtaleterapi
• ManuVision kropstræning der udvikler den enkelte og understøtter behandlingsmetoden
• Personlig udvikling af den enkelte elevs talentkerne
• Indgående kendskab til åndedrættet som basis for al bevægelse i kroppen og sindet
• At lære ”At se” – uden at dømme
• Uddannelsen varer 2 år
• 48 dages undervisning i alt pr. år (fordelt på fredage og weekends)
• 2 timers trænings pas fordelt på mandage og fredage. (ca. 30 gange pr. år.)
• Inkl. 1 årligt internatkursus (7 dage) med flere undervisere
• Inkl. 1 årligt fastekursus (3 dages internat)
• Eksamen efter 2 år

Undervisningsformen, selvudvikling og indsigt
En af pointerne i forløbet er, at vi er en gruppe af forskellige lærere. Forskellighed og rum
melighed er meget vigtige værdier i uddannelsen og forløbet vil også fokusere på, at finde
frem til din unikke måde at være behandler på. Vi bruger plads på gruppedynamikken og
relationerne, således at du selv spiller en aktiv rolle gennem hele uddannelsen.
Vores fælles mål med uddannelsen er, at give dig en indsigt i den vifte af muligheder der
ligger gemt i kroppen og psyken, samt de mange metoder hvormed man kan afhjælpe
diverse symptomer. Men også at hjælpe og guide dig ind mod din egen talentkerne og det
uanset hvad du beskæftiger dig med. At få dig til at spørge dig selv hvem du er, i stedet for
at forsøge at fortælle dig det. Vi har mange års erfaring i at
undervise og arbejder til daglig med nogle vigtige aktører
indenfor erhvervslivet, sporten og kulturens verden.
Tilmelding til infomøde eller mere information
Kontakt Søren Christensen på schrist@manuvision.dk eller tlf. 2221 1934
Se også www.manuvision.dk

