OPSTART
FEBRUAR 2021

ANSØGNINGSSKEMA

Vi afholder løbende optagelsessamtaler til clairvoyance uddannelse
på baggrund af nedenstående ansøgningsskema.
I februar 2021 starter der to nye hold på clairvoyance uddannelsen.
Der vil køre et hold på Sjælland (i Vanløse) og ligeledes et hold i
Jylland (Tæt ved Aalborg)

Navn:
.................................................................................................................................................................
Fødselsdato:
.................................................................................................................................................................
Adresse:
.................................................................................................................................................................
Mail:
...............................................................................................................................................................
Telefon:
...............................................................................................................................................................
Civilstand:
...............................................................................................................................................................
Jobtiltel:
...............................................................................................................................................................

Du kan enten printe ansøgningsskemaet ud og udfylde det
og scanne det ind eller du kan besvare spørgsmålene i et
word dokument. Dine besvarelser skal sendes til:
erlinng@erlinngchriistensen.dk

Føler du dig i tilstrækkelig
følelsesmæssig og mental balance til at
arbejde med at udvikle dine evner?
Hvilke oplevelser har du haft med den
åndelige verden?
På hvilke måder er dine spirituelle evner
kommet til udtryk?

Har du i forvejen nogle
alternative/holistiske
uddannelser og i så fald
hvilke?

Tager du pt nogen former for medicin?
Beskriv gerne hvilke præpareter du
tager.
Det er også vigitgt at oplyse om
eventuelle psykiske diagnoser.

Hvad ser du som dine primære
stykrer og svagheder?

Har du nogen store personlige
kriser/opgaver eller tilsvarende, du skal
håndtere lige nu?
Herunder også psykiske/fysiske
udfordringer og problematikker.

Hvad er dine forventninger til
uddannelsen og hvorfor?
Hvad er dine personlige mål med
uddannelsen?

Beskriv gerne andre
informationer der kunne have
relevans for gennemførsel af
uddannelsen.

Føler du dig klar til en intens
personlig udviklingsrejse?

Efter at have modtaget udfyldte ansøgningsskema vil du blive indbudt til personlig samtale
enten ved fremmøde, Skype eller Zoom.
Under samtalen vil nogle af spørgsmålene blive uddybet og jeg vil sammen finde frem til
hvordan og hvorledes du vil få mest muligt ud af at følge min uddannelse.
Spørgsmålene danner således baggrund for den personlige samtale samt udgangspunkt for
et optimalt samarbejde mellem dig som elev og jeg som underviser.
Jeg har mange års erfaring med at få det bedst mulige ud af mange forskellige mennesker
på min uddannelser ved netop at have et godt kendskab til den enkelte samt mange
personlige samtaler undervejs i forløbet.S
end det udfyldte ansøgningsskema på mail til:
underviser Erlinng Chriistensen: erlinng@erlinngchriistensen.dk
Mobil: 23 30 78 93 (læg gerne en besked/sms)
www.erlinngchriistensen.dk

