
 

 

  

 Ønsker du at hjælpe andre mennesker med at finde frem til deres inderste kerne?  

 Ønsker du at arbejde som psykospirituel vejleder, hvor du arbejder med shamanistisk healing? 

 Ønsker du at hjælpe andre mennesker med at finde kærligheden til sig selv, få forløsning på 

fortidens spøgelser samt at  spore dig ind til deres fulde potentiale? 

 Ønsker du selv at træde helt frem inde i dig selv, hvor du oplever følelsesmæssig frihed, er fri af 

personlige begrænsninger og blokeringer? 

 Ønsker du at bevæge dig væk fra pengefokus, profitmaximering og bundliniefiksering mod noget 

der er større i livet og giver mere mening for dig? 

 Ønsker du intens selvudvikling, hvor du styrker din evne til at lytte til dit hjerte, stole på det og 

derfra skabe små og store mirakler omkring dig? 

 Ønsker du at udleve dit formål med livet, hvor du træder ud af komfortzonen og går dine egne veje 

som selvstændig? 

Så skulle du overveje dette stærkt transformerende, healende og udviklende uddannelsesforløb! 

UDDANNELSESFORLØBETS INDHOLD: 

Psykospirituel/Deva vejledning (psykologisk og spirituel) er en kombination af 1:1 vejledning og en 

meditativ proces, hvor du får kontakt med din allermest ædle og kærlige del af dig; dit højere selv/din 

sjæls stemme. Det er den guddommelige del af dig, som du lærer at lytte til og stole på. Deva betyder det 

guddommelige eller kilden. Psykospirituel vejledning giver dybt indsigt og stor forløsning. 

 

På din 1½ årige uddannelsesrejse vil du arbejde intenst med områder som at gøre dig fri af din fortid. Du 

vil altså kunne slippe frygt, angst, vrede og sorg og andre tunge følelser. Du vil også kunne slippe andre 

personlige blokeringer og uhensigtsmæssige overbevisninger, der ikke længere gavner dig.  

 

Vi vil også arbejde indgående med at komme helt ind til kernen af den du er, så du ved hvem du er og hvad 

du står for. Du vil arbejde med dine ønsker for livet, hvad der forhindrer dig i at opnå dem samt dit formål 

med livet, så du kan leve et passioneret og meningsfuldt liv. Der vil være mange powerfulde shamanistiske 

redskaber, der hjælper dig med at bevæge dig derhen, hvor du ønsker at være, hvor du kan bidrage til 

andre mennesker. Vi vil også arbejde med at du kan spore dig ind på andres potentiale. Der vil blive lagt 

fokus på, at du bliver gjort parat til at starte egen virksomhed efter uddannelsesforløbet. Vi vil også kigge 

på din skaberkraft og din evne til at skabe flow og lethed i livet.  

 

Du vil efter uddannelsen være i stand til at give andre: 

 Devaforløb/psykospirituel vejledning 

 Munay Ki – inkaindvielser 

 Healing 

 Coaching 

 Meditation 

 Shamanistisk healing efter klientens behov 

 

FORUDSÆTNING FOR AT DELTAGE: 

Du har selv været i Deva psykospirituelt forløb over 4 gange og har haft kontakt med dit højere selv. Du 

har et ønske om at udforske den underbevidste og bevidste bevidsthed, at lære hvordan du bevæger dig 

udenfor tid og rum, hvor du skaber store og små mirakler for andre mennesker. Du har et ønske om at 

gøre en forskel i verden og at se mennesker vokse gennem dit væsen, din visdom og din kærlige, objektive 

rummelighed. 
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BLIV UDDANNET TIL SHAMANISTISK 

PSYKOSPIRITUEL VEJLEDER 
  

DEVAVEJLEDNING KOMBINERET MED DEN SHAMANISTISKE FILOSOFI OG VISDOM 
  

  

 

 



  

FORVENTET TIDSFORBRUG 

Uddannelsen som shamanistisk psykospirituel vejleder er et intensivt og 

stærkt transformerende forløb, der stiller krav om, at du ønsker at arbejde 

med dig selv. Du går i dybden og lærer dig selv at kende på en helt ny 

måde. Du ønsker at skabe dit liv og den verden, du ønsker at leve i. Du vil 

opleve, at du vil finde ind til kernen af dig selv, og herefter kunne nyde 

resten af livet med denne nye bevidsthed.  

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER: Uddannelsesforløbet strækker sig over ca.  350 

timer + dit eget personlige arbejde, fordelt over ca. 2 år. Vi mødes over 16 

weekender ca. hver 1½ måned samt en opsamlingsaften mellem de 

weekender, hvor vi mødes. Forløbet er bygget op med følgende 

aktiviteter: Meditation, gruppearbejde, træning med prøveklienter og 

med hinanden, bålceremonier i skoven, inkaindvielser og andre 

shamanistiske aktiviteter. Hele uddannelsesforløbet afsluttes med en 

skriftlig opgave samt en mundlig eksamen samt efterfølgende feed-back.  

 

HVEM ER MICHAEL BERG: 

 

 Michael Berg, 53 har oprindeligt en baggrund som 

produktionsingeniør, merkonom og coach. Sidenhen har han 

valgt at bevæge sig lidt væk fra den hårde rationelle 

businessverden og har i en del år arbejdet som healer, shaman, 

kraniosakral terapeut, samt passioneret yoga underviser.  

 

I årene under og efter hans udviklingsforløb som shaman og 

psykospirituel vejleder, har han brugt flere år på at udforske, 

hvordan tingene hænger sammen med hvad man sender ud og 

det, man får tilbage – og den magi, der opstår, når blokerende 

energi bliver frigivet. 

 

Ved at have ryddet op i hans fortid og i alle hans relationer, har 

det gjort at Michael kan leve i følelsesmæssig frihed, fri af 

personlige begrænsninger og føle sig stærk, viis og autentisk i 

livet.  

 

Denne visdom som Michael har opnået, har han valgt at 

viderebringe til mennesker, der ønsker at gå i samme retning 

og træde ud i friheden og hjælpe og løfte andre mennesker.  

 

TIDLIGERE STUDERENDE UDTALER: 

”Det vigtigste, jeg har lært gennem uddannelsen er at give slip; 

faktisk i enhver henseende. Det har været øjenåbnende at 

finde ud af, hvilken indflydelse det har i livet, at kunne præcis 

dét - at slippe. 

 

I udgangssituationen påbegyndte jeg uddannelsen 

udelukkende af lyst til personlig udvikling, men er nu efter endt 

uddannelse i færd med at starte op som devavejleder, hvilket 

siger noget om den udvikling, jeg har gennemgået. 

Udviklingen er for mit vedkommende sket ved målrettet 

indsats fra egen side, men også med eminent hjælp fra 

underviser. 

 

Så hvis du har brug for, eller bare lyst til, udvikling/forandring, 

så kan uddannelsen som devavejleder varmt anbefales. Du vil 

blive i stand til at lægge i uddannelsen, præcis, hvad der er 

relevant for dig. Jeg giver således Michael min varmeste 

anbefaling” 

Annette Bruun Hansen 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Min rejse og min udvikling har på denne uddannelse været 

noget helt særligt, jeg troede i starten af forløbet at alt skulle 

være i "kasser" og i kontrol, helt praktisk fandt jeg hurtig ud af, 

at det ikke er dér at jeg trives med at være, så størstedelen af 

uddannelsen har været præget af at slippe kontrollen, og 

mærke efter inde i mig "mit Højere Selv" hvad vil jeg med livet, 

hvem jeg er, hvad der er min passion, og hvilken forskel gør jeg 

for andre mennesker.  

 

En anden stor lærdom gennem denne udannelse har i høj grad 

været tillid, ikke til andre men tillid til mig, troen på at jeg er 

den jeg er, og en accept af at rumme alle side af mig, samt tillid 

til alt det som jeg vil med livet, og det smukke væsen jeg er. 

Udleve det som er drømmen for mig, og lever livet i harmoni 

og glæde, og i tillid til at de valg jeg tager, er det rette for mig. 

 

Det største resultat ved denne uddannelse, er at jeg har fundet 

MIG; jeg ved hvem jeg er; jeg ved hvad jeg vil med livet; jeg ved 

hvad jeg står for; og jeg vil altid være i udvikling. Det er netop 

det, der gør at jeg nu har taget næste skridt, jeg skaber en 

virksomhed som vil udvikle sig til noget stort for mig, og bliver 

skabt i min energi og glæde og tillid til livet.  

 

Michael du har været en fantastisk læremester, som med 

tålmodighed og en kæmpe respekt for mig, har været med til 

at gøre, at jeg er den jeg er i dag, er dig dybt taknemlig for at 

du har været og er en del af min rejse i livet.  

 

Jeg vil til hver en tid anbefale dig til de personer der skulle have 

lyst til at se sig selv i et andet lys, og vil en forandring i livet.  

 

De varmeste og kærligste hilsner fra Pia Susanne Sommer. 

 

TILMELDING 

Mærker du at dit hjerte hvisker JA, kan du roligt melde dig til 

uddannelsesforløbet på nedenstående mail eller mobilnummer. Du er 

også velkommen til at kontakte Michael for en uforpligtende snak om 

mulighederne for dig. Vi starter i september 2019. 
  

Prisen pr. person for forløbet inklusive materialer er kr. 3500,- pr. 

weekend. Forløbet kan også betales med et engangsbeløb på kr. 53.000,-  

Har du endnu ikke været i Devaforløb koster det kr. 5.500,- (Du får kr. 

500,- i rabat når du tilmelder dig uddannelsesforløbet) 

  
KONTAKT: MICHAEL W. BERG | TLF.: 26 33 55 33 |WWW.HEART-WISE.DK|  EMAIL: MWB@HEART-WISE.DK 

 

Hvad der er ekstra bonus ved uddannelsesforløbet: 

• Mere  autentisk power i dit personlige lederskab 

• En stærkere intuitiv evne til at se, høre og fornemme klart 

• Evnen til at fremstå som en mere karismatisk healer/lysarbejder 

• Følelsesmæssig frihed, fri af bindinger og blokeringer fra fortiden 

• Styrket DNA og immunforsvar, mindre sygdom og stress 

• Større kærlighed til dig selv – og mere kærlighed og glæde i dit liv 

• Større rummelighed over for dig selv og andre mennesker – objektiv 

medfølelse 

• Opbremsning af din aldringsproces 

• Bedre evne til at være til stede i nuet 

• Øget bevidsthed – både kropsligt, mentalt og åndeligt 

• Stærke og unikke hands-on værktøjer til at blive en bedre version af dig  

• Større evne til at skabe det, du ønsker dig i livet 


