Utbildningsprogram 2016
Vi på The Academy of Excellence strävar alltid efter att utvecklas och finna det bästa sättet
för att förmedla kunskap på bästa sätt och för att hjälpa våra elever att kunna arbeta enligt
högsta möjliga standard. Vi har insett att de som kommer till oss på Akademin (för att utbilda
sig, träna sina förmågor och vidareutvecklas) oftast inte har med sig en grundläggande
baskunskap som vi under utbildningen direkt kan bygga vidare på.
I och med denna insikt har vi blivit tvungna att se över vårt utbildningssystem. Vårt
huvudsakliga syfte är att erbjuda en högkvalitativ och strukturerad utbildning och för att
kunna ge våra elever vårt allra bästa har vi från januari 2015 infört några förändringar i vårt
utbildningsprogram.

Steg 1 : Fristående Helgkurs - Hands On
Första steget inom “The Academy of Excellence” är att gå en Fristående Helgkurs inom
Mentalt Mediumskap/Spiritual Healing. Detta ger Jeff Jones en möjlighet att utvärdera 1) hur
vida det mediala potentialet är där och 2) vilket av alla fenomen är aktivt eller mest aktivt?
Efter denna kurs kan deltagarna välja att ansöka om att gå vidare till steg 2.

Steg 2: Grundkurs - förberedande inför utbildning
Denna grundkurs är en viktig nyckel till att utrusta alla elever med en god baskunskap och
förståelse för det mediala arbetet. Kursen inkluderar samtliga aspekter av de mediala
fenomenen, både teori och praktik samt insikt i vad den moderna Spiritualismen bygger på
och hur den uppstod.
Grundkursen består av ca 30 timmars undervisning, planeringen och utförandet av dessa
timmar kan variera beroende på lärarens och cirkeldeltagarnas förutsättningar. Grundkursen
kommer att avslutas med en skriftlig tentamen för att säkerställa att deltagarna tagit in den
information som kursen förmedlat.
Efter godkänd tentamen erhåller deltagaren ett intyg på genomförd utbildning. Alla deltagare
blir betygsatta och betyget baseras på procenten av sammanlagda godkända uppgifter. Efter
denna kurs kan deltagarna välja att ansöka om att gå vidare till steg 3, en tvåårig utbildning
inom healing/mediumskap.

Steg 3: Certifierad utbildning inom Spiritual Healing/Mentalt Mediumskap

‘

Efter att ha fullgjort steg ett och två delas studenterna upp i två inriktningar, Spiritual Healing
eller Mentalt Mediumskap och pågår under 2 - 2,5 år. Om eleven har några speciella behov
eller förkunskaper som denne vill tillgodoräkna sig bör eleven informera Akademin skriftligen
innan kursstart.
Healingutbildningen inkluderar:
Tio helgkurser fördelat över 2 - 2,5 år med Jeff Jones och/eller av honom utsedd lärare.
Cirkelträning/elevpraktik
“The
Academy
of
Excellence”
anordnar
en
healingcirkel/elevklinik fyra tillfällen i månaden löpande under utbildningens två år. Denna
cirkel/elevpraktik är obligatorisk och är en fundamental del av elevernas utveckling och
nyckeln för sammanlänkningen med andevärlden! Cirkelträningen tar ca 60-75 min och
elevpraktiken ca 3 timmar per tillfälle.
Anatomi och fysiologikurs - “The Academy of Excellence” anlitar en konsult i detta ämne
för att säkerställa att eleverna får den bästa möjliga undervisning i detta ämne. Vid avslutad
kurs erhåller deltagarna ett intyg på avklarade anatomi och fysiologistudier.
Grundläggande rådgivningskurs - “The Academy of Excellence” anlitar en konsult i detta
ämne för att säkerställa att eleverna får den bästa möjliga undervisning i detta ämne. Detta
kursmoment inkluderas inom ramen för helgkurserna. Vid avslutad rådgivningskurs erhåller
deltagarna ett intyg på sin grundläggande rådgivningskunskap.
Teoretisk kurs med självstudier och skriftliga uppgifter - Studera ett kapitel i taget och
svara sedan på frågorna tillhörande respektive kapitel. Sedan betygsätts detta av akademin
utsatt lärare/handledare, om något är oklart har eleven en möjlighet att kontakta sin
handledare och få stöd under sina studier. Betyget av BSH1 är en del av slutbetyget av hela
utbildningen.
Examinering - När alla studenter har genomfört och fått godkänt i de olika kursmomenten
sätter Akademin upp en examinationsjury och låter studenterna gå upp för sin examinering.
Examinationen består av två delar, en muntlig tentamen och en praktiskt tentamen för att
visa sin kunskap och förmåga. Examinationspanelen består av professionella utövare, väl
kvalificerade inom sina verksamhetsområden.
När du har genomgått samtliga dessa steg kommer “The Academy of Excellence” anordna
en examenscermoni då den nyblivne healern får sin utmärkelse.

Mediumutbildningen inkluderar:
Tio helgkurser fördelat över 2 - 2,5 år med Jeff Jones och/eller av honom utsedd lärare.
Cirkelträning/elevpraktik - “The Academy of Excellence” anordnar en utvecklingscirkel fyra
gånger i månaden. Denna cirkel är obligatorisk och är en fundamental del av elevernas
utveckling och nyckeln för sammanlänkningen med andevärlden! Akademin anordnar även
speciella övningstillfällen för att ge eleverna ett forum att praktisera sina kunskaper och
samla erfarenhet. Cirkelträningen tar ca 60-75 min och elevpraktiken ca 3 timmar per tillfälle.
Grundläggande rådgivningskurs - “The Academy of Excellence” anlitar en konsult i detta
ämne för att säkerställa att eleverna får den bästa möjliga undervisning i detta ämne. Detta
kursmoment inkluderas inom ramen för helgkurserna. Vid avslutad rådgivningskurs erhåller
deltagarna ett intyg på sin grundläggande rådgivningskunskap.
Teoretisk kurs med självstudier och skriftliga uppgifter - studera ett kapitel i taget och
svara sedan på frågorna tillhörande respektive kapitel. Sedan betygsätts detta av akademin
utsatt lärare/handledare, om något är oklart har eleven en möjlighet att kontakta sin
handledare och få stöd under sina studier. Betyget av BSH1 är en del av slutbetyget av hela
utbildningen.
Examinering - När alla studenter har genomfört och fått godkänt i de olika kursmomenten
sätter Akademin upp en examinationsjury och låter studenterna gå upp för sin examinering.
Examinationen består av två delar, en muntlig tentamen och en praktiskt tentamen för att
visa sin kunskap och mediala förmåga. Examinationspanelen består av professionella
utövare, väl kvalificerade inom sina verksamhetsområden.
När du har genomgått samtliga dessa steg kommer “The Academy of Excellence” anordna
en examenscermoni då den nyblivne healern får sin utmärkelse.

OBS! Vi vill förtydliga att Jeff Jones förbehåller sig rätten att lägga till och/eller göra förändringar i
kursprogrammet samt vid behov anpassa utbildningen om han upplever det nödvändigt.
Elever antagna på “The Academy of Excellence” förbinder sig till att närvara på samtliga helgkurser
och betalningen för dessa skall vara “The Academy of Excellence” tillhanda senast fyra veckor innan
utsatt kursdatum. Detta på grund av att elevavgifterna är baserad på samtliga deltagares deltagande
och akademins kostnader och lärararvoden förblir de samma oavsett deltagarantal och dess
verksamhet är planerad långt i förväg. Cirkelavgiften betalas kvartalsvis per faktura, ingen
återbetalning sker på inbetald avgift.
“The Academy of Excellence” kan i vissa fall även erbjuda frånvarande elever att istället delta på en
annan helgkurs. Detta för att på så sätt ge eleven en möjlighet att komma ikapp och tillgodogöra sig
hela utbildningen.

