Sorglinjens
Kurser och retreat

Grundkurs, 8 veckors utbildning:
Grundkursen ger dig en evidensbaserad metod för att läka känslomässigt efter svåra förluster.
Du får en pedagogisk och respektfull guidning genom din unika sorgprocess och du lär dig
metoden som du har kvar resten av livet. Du får också kunskap om barns sorg i olika åldrar så
att du kan hjälpa dem i deras sorgprocess på sin åldersnivå. Webb-kursen kombineras med
grupp-coaching. Du får tillgång till kursportalen och kan självständigt studera en modul per
vecka. Du har möjlighet att få extra sorgcoaching av mig personligen, om du behöver. Varje
vecka har vi en grupp-träff via videolänk och där redovisar du din hemuppgift i en liten grupp
på tre personer som alla är sörjande föräldrar. Du behöver lägga ner 2-3 timmar per vecka på
egna hemstudier och på att göra hemuppgiften. Grupp-träffen tar 2 timmar per vecka,
kvällstid kl. 18-20.
Fördjupningsutbildning:
Efter genomgången grundkurs kan du få ytterligare stöd i din fortsatta sorgläkning. Du
kommer djupare in i din egen läkningsprocess och får ett handfast stöd att bli hel och
harmonisk. Du bestämmer själv hur många månader som du vill få stöd och extra coaching av
mig.
Kursledarutbildning:
När du har gått grundkursen har du möjlighet att studera vidare för att kunna hjälpa andra.
Utbildningen är upplagd så att du först gör dina hemstudier, du arbetar först med att läka flera
av dina egna relationer, och kommer sedan på en veckas internat med intensiva studier och
övningar för att bli Sorglinjens certifierade sorg-coach. Jag ger dig allt stöd som behövs för att
komma igång med att hitta rätt målgrupp för dig, du får tips för marknadsföring och all
nödvändig teknisk och pedagogisk hjälp för att komma igång. Du får kontinuerligt stöd och
kompetensutveckling under tiden du utvecklar dina egna kurser.
Sorgretreat:
Efter grundkursen kan du vara med på en veckas sorg-retreat i fjäll-miljö. Där kombineras
intensiv sorgläkning och övningar med naturens och tystnadens läkande krafter.
Vill du veta mer?
Jag önskar att du först ser på min inspelade föreläsning (så att du får en känsla för hur jag
jobbar) och därefter bokar du ett gratis samtal med mig (60 minuter) för att vi tillsammans ska
komma fram till om just denna kurs är rätt för dig just nu. Boknings-knappen kommer upp i
slutet av videon.

Varma lyckönskningar från Anna!

