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Seeruddannelsen  

med John Calmar 
	
Tilmeldingsformular: 
Navn:  

Adresse:  

Mobil nr.:  

E-mail adr.:  

Firmanavn og CVR.:  

Evt.: Hvor har du hørt om uddannelsen?:  

Jeg ønsker at deltage i den 1–årige SEER uddannelse, med start den 20.- 21.november 

2021 (Jeg accepterer de gældende handelsbetingelser beskrevet nedenfor side 1,2,3 og 4) 

 

 
Dato   Din underskrift   

 

Her er forskellige måder du kan vælge at betale uddannelsen på: 
Pris: Hele uddannelsen koster kr. 28.000,-  

Du kan vælge et af følgende 3 betalingsmuligheder: 

 
_____ Betal hele beløbet ved tilmelding og spar kr. 2000,- Du betaler kr. 26.000, -  
 
_____ Betaling fordeles over 3 rater á DKK 9.500, - 
 
_____ Ønsker du en afdragsordning, minimum depositum kr. 6.000,- kontakt 
info@johncalmar.dk 
 
Ved modtagelse af faktura betales denne Netto kontant 5 dage. 
 
Uddannelsen løber over 13 undervisningsdage, fordelt som beskrevet nedenfor. Der 
forbeholdes ret til ændringer, inden for rimelighedens grænser eller i forbindelse med 
Force majeure. 
Se detaljer om datoer på side 3. 
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Betingelser: 
 
Ved aflysning 30 dage før kursus start, tilbagebetales kursusgebyr eksklusiv et 
administrationsgebyr svarende til kr. 4.200, - svarende til 15% af den fulde pris. 
 
Ved afmelding / afbrydelse af uddannelse indtil 7 dage før, tilbagebetales kursusgebyr 
eksklusiv et administrationsgebyr svarende til kr. 7.000, - svarende til 25% af den fulde 
pris. 
 
 
Ved afmelding / afbrydelse af uddannelse efter deltagelse i modul 1 (eller udeblivelse af 
denne), tilbagebetales kursusgebyr eksklusiv et administrationsgebyr svarende til kr. 
14.000, - svarende til 50% af den fulde pris. 
 
 
Ved afmelding / afbrydelse af uddannelse mellem modul 1 og modul 2 eller senere, kan 
der ikke gøres krav på tilbagebetaling. 
 
 
Aflysning grundet akut sygdom skal dokumenteres med læge erklæring. 
Du accepterer betingelserne med din underskrift og betaling. 
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Seeruddannelsen  

med John Calmar 
 
 
 
 
Undervisningsdatoer: 
(Vi forbeholder os retten til eventuelle justeringer) 
 
Modul 1-2      Den 20.-21. november 2021 
 
Modul 3        Den 18. december 2021 
 
Modul 4         Den 15. januar 2022 
 
Modul 5         Den 05. februar 2022 
 
Modul 6-7        Den 05.-06. marts 2022 
 
Modul 8         Den 02. april 2022 
 
Modul 9-10-11-12    Den 28.-29.-30. april og 1. maj 2022 (Internat) 
 
Modul 13-14        Den 28.-29. maj 2022 
 
I denne uddannelse som seer har jeg John Calmar, sat al min viden sammen, som jeg har 
lært fra åndelig side. Samt igennem mine 37 års erfaring i arbejdet med det spirituelle og 
de ting jeg har mødt på min vej inden for den alternative sektor. 
 
Hver især har vi en spirituel side som udformer sig på hver sin måde. 
 
Denne uddannelse handler om, at jeg vil dele alle mine redskaber med dig. Så du 
kan åbne op til dine gemte spirituelle sider, der bor i din sjælelige bevidsthed. 
Min erfaring og viden hjælper dig med at frigøre det, som forhindrer dig i at bruge den 
spiritualitet, der bor i dig. 
 
Det vil sige at få fjernet de traumer og blokeringer, der ligger både sjæleligt, fysisk og 
psykisk i dig. 
 
Du må forvente, at du skal arbejde terapeutisk med dig selv, både i uddannelsen og 
sideløbende. 
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Du vil lære at se aura, åndelige guider og afdøde, samt at kommunikere med disse. Du får 
en bredere vifte af redskaber til, at skabe kontakt til de forskellige ærkeengle, det hvide 
broderskab og rum folk bl.a. fra Sirius, Orion, de 7 søstre.  
Du får fat i den gemte viden, der ligger tilbage fra Atlantis tiden og faraoerne. 
 
Som shaman ser man altid i en helhed, dvs. man bruge naturens eget billedmateriale, det 
som naturen visuelt viser os. 
Det er både, at kunne kommunikere med naturen, dyrene osv. 
 
Som redskaber til at åbne din dør, vil jeg bruge naturen, aura, tarotkort, og hvordan du ser 
ind i kroppens fysiske elementer. 
Du vil få en del viden om brugen af vitaminer og mineraler, så du kan give klienten nogle 
redskaber til at skabe en bedre helse. 
 
 
På uddannelsen kommer du igennem følgende emner: 
(Vi forbeholder os retten til eventuelle justeringer) 
 
Der vil være gæsteundervisere på nogle af emnerne nedenfor 

• Shamanisme 
• Indiansk lægekunst 
• Kontakt til alt, der er i de 3 verdener:  

Underverdenen - Kommunikation med planter dyr og krystaller. 
Den midterste verden - Det fysiske element, at se ind i det hele menneske, hvor der ligger 
udfordringer i forhold til helbredet. 
Den øverste verden - Kontakt med vores forfædre, tidligere liv, åndelige hjælpere og 
afdøde og hvordan du kan bruge sol, måne og stjernerne til at vise vej. 

• Se og tyde aura 
• Intuition 
• Clairvoyance 
• Sjælskontakt (Afdøde kontakt) 

• Healing 
• Organhealing 
• Chakrahealing 
• Fjernhealing 
• Husrensning 

• Beskyttelsesrirualer 
• Meditation 
• Psykosomatiske tilstande 

• Drømmetydning 
• Tarotkort (tyde ud fra naturens eget symbol og billedmateriale) 

 
 
Ved 3-dages internatophold skal du påregne en ekstra udgift til kost og logi.	


