ANSØGNINGSSKEMA

Integrativ Energi & Power
Coach og Terapeut

NAVN
__________________________________

Integrativ Energi & Power
Psykoterapeut

Ansøgning om optagelse til Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut
samt Integrativ Energi & Power Psykoterapeut uddannelserne ved Life
Academy
Inden du udfylder ansøgningsskemaet anbefaler vi, at du læser optagelseskriterierne igennem (se
vedlagte bilag 1).
Der er tre kvoter. Kvote 1 er ordinær optagelse, og kvote 2 og 3 er kvoter for optagelse på
dispensation.

□ Jeg søger optagelse på 2-årig Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut uddannelse
□ Jeg søger optagelse på 4-årig Integrativ Energi & Power Psykoterapeutuddannelse
□ Ordinær ansøgning (kvote 1)
□ Dispensation kvote 2
□ Dispensation kvote 3

Navn

____________________________________________________________________________

Gade & nr.

____________________________________________________________________________

Postnr. & by ____________________________________________________________________________
Fødselsdato ____________________________________________________________________________
Privat-tlf.

____________________________________________________________________________

Arbejdstlf.

____________________________________________________________________________

Mobil-tlf.

____________________________________________________________________________

E-mail

____________________________________________________________________________

Skype ID

____________________________________________________________________________
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Uddannelsesmæssig baggrund
Skriv venligst en liste over alle dine formelle uddannelser, angivet med årstal, sted og uddannelse. Hvis
du søger om optagelse på dispensation, er det specielt vigtigt, at du er omhyggelig og får alle
oplysninger med. Vedlæg venligst kopi af dine uddannelses-/eksamensbeviser.

Relevante kurser og efteruddannelser (herunder registrerede alternative
uddannelser)
Skriv venligst en liste over alle dine relevante kurser og efteruddannelser, angivet med årstal, sted og
navn. Hvis du søger om optagelse på dispensation, er det specielt vigtigt, at du er omhyggelig og får alt
relevant med. Vedlæg venligst kopi af kursus-/efteruddannelsesbeviser.
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Relevant erhvervserfaring (herunder enhver form for arbejde med
menneskelig kontakt)
Skriv venligst en liste over alt relevant erhvervserfaring angivet med årstal, sted og titel/navn. Hvis
du søger om optagelse på dispensation, er det specielt vigtigt, at du er omhyggelig og får alt relevant
med. Vedlæg venligst seneste CV.

Relevant livserfaring
Skriv venligst lidt om dig selv og dit liv. Hvad har været med til at forme dig som menneske? Inkludér
familierelationer i din oprindelige familie, kriser og vigtige vendepunkter samt oplysninger om dit liv i
dag såsom familie, venner, arbejde og interesser.
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Andet
F.eks. højskoleophold, længere udenlandsophold, frivilligt socialt arbejde og lignende.

Jeg er pt. under medicinsk behandling

□ Ja
□ Nej

Hvis ja, for hvad?

Jeg er, eller har tidligere været, i psykiatrisk behandling

□ Ja
□ Nej

Hvis ja, for hvad?
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Følgende oplysninger er til stor hjælp for os ved Life Academy.

Hvilke steder er du stødt på os? (Sæt gerne kryds i alle relevante)
Ja

Nej

Ved ikke

Undersøgte markedet ved Google-søgning

□

□

□

Set opslag på sociale medier

□

□

□

Set Facebook-annoncer fra Life Academy

□

□

□

Læst avisartikler / artikler i magasiner

□

□

□

Mødt Life Academy på messer

□

□

□

Tilmeldt Life Academys nyhedsbrev

□

□

□

Besøgt Life Academys hjemmeside

□

□

□

Deltaget på kurser/andre uddannelser hos Life Academy

□

□

□

Deltaget på infomøde om Coach & Terapeutuddannelsen

□

□

□

Samtale med medarbejdere hos Life Academy

□

□

□

Omtale hos venner og familie

□

□

□

Anbefaling fra arbejdsplads/kollega

□

□

□

□

□

□

Andet
Uddyb gerne:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Endelig ansøgning
(Udfyldes efter optagelsessamtale med Uddannelsesleder ved Life Academy, Heidi Brund Laursen,
heidi@lifeacademy.dk)

Jeg ønsker optagelse ved Life Academy
Jeg ønsker optagelse ved Life Academy på

□ 2-årig Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut uddannelse
□ 4-årig Integrativ Energi & Power Psykoterapeutuddannelse
□ Ordinær ansøgning (kvote 1)
□ Dispensation kvote 2
□ Dispensation kvote 3
Dispensationsbegrundelse (udfyldes af uddannelsesleder): __________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Med opstart (måned/år) __________________________________________________
i (by) ___________________________________________________________________
Jeg har læst og godkender Code of Honor og Life Academys generelle etiske regler (bilag 2) som
forudsætning for optagelse på uddannelserne ved Life Academy.
Dato og underskrift, ansøger
-

/

Dato og underskrift, uddannelsesleder
-

/
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BILAG 1
Optagelseskriterier
Ordinær optagelse, kvote 1
Hvis du har en mellemlang eller længere videregående uddannelse af social, pædagogisk, psykologisk
eller sundhedsfaglig karakter, kan du under bestemte forudsætninger blive optaget på Integrativ
Energi & Power Psykoterapeut-uddannelsen under kvote 1.
Det gælder f.eks., hvis du er sygeplejerske, læge, tandlæge, pædagog, folkeskolelærer, gymnasielærer,
psykolog, fysio- eller ergoterapeut, kiropraktor eller lignende.
Følgende skal være opfyldt for optagelse på kvote 1:
1. Du skal have en mellemlang eller længere videregående uddannelse inden for det sociale,
pædagogiske, psykologiske eller sundhedsfaglige område af minimum 3 års varighed.
2. Du skal kunne dokumentere et vist kendskab til relevante psykologiske eller terapeutiske teorier.
Her kan du bruge et deltagerbevis eller anden dokumentation fra f.eks. tidligere terapeutiske
uddannelser, kurser ved universitet eller højere læreanstalt med pædagogisk og/eller psykologisk
indhold, et voksen-pædagogisk grundkursus, et kursus på folkeuniversitetet eller fra et
højskoleophold med pædagogisk eller psykologisk indhold, HF i psykologi eller lignende.
3. Du skal igennem livserfaring have udviklet en vis modenhed, som bl.a. sætter dig i stand til at
reflektere over dit eget liv og til at kunne leve dig ind i andre menneskers glæder og sorger. Din
modenhed vurderes gennem et personligt interview forud for optagelsen.
4. Du skal have arbejdet inden for dit fag i tre år efter endt uddannelse eller på anden måde haft
relevant arbejde med mennesker i minimum tre år. Det kan f.eks. være inden for undervisning, pleje,
handicaphjælp, socialt eller sundhedsmæssigt arbejde, ledelse, Human Ressource,
konsulentvirksomhed, registreret alternativ behandling eller lignende.
5. I et vist omfang kan der kompenseres for manglende erhvervserfaring, hvis du har/har haft anden
erfaring såsom U-landsophold eller ophold i udlandet af længere varighed, arbejde som plejefamilie,
frivilligt socialt arbejde, ordinært højskoleophold, egenterapi og/eller supervision i arbejdsmæssige
sammenhænge af rimeligt omfang.
Du er altid velkommen til at kontakte vores uddannelsesleder og studievejleder, Heidi Brund Laursen,
på mail heidi@lifeacademy.dk eller telefon 60885119 og få svar på spørgsmål omkring optagelse mv.

Optagelse på dispensation, kvote 2
Hvis ikke du har en mellemlang eller længere videregående uddannelse inden for det sociale,
pædagogiske, psykologiske eller sundhedsfaglige område, men har en anden videregående
uddannelse, kan du under bestemte forudsætninger søge om optagelse på dispensation i kvote 2.
Det gælder eksempelvis, hvis du har en BA, MA eller anden kandidatgrad indenfor det humanistiske,
samfundsvidenskabelige eller naturvidenskabelige.
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Følgende skal være opfyldt for optagelse på kvote 2:
1. Du skal have en anden mellemlang eller længere videregående uddannelse svarende til minimum
professionsbachelorniveau.
2. Du skal ved opstarten på psykoterapeutuddannelsen kunne dokumentere et vist kendskab til
relevante psykologiske eller terapeutiske teorier. Her kan du bruge et deltagerbevis eller anden
dokumentation fra f.eks. tidligere terapeutiske uddannelser, kurser ved universitet eller højere
læreanstalt med pædagogisk og/eller psykologisk indhold, fra et voksen-pædagogisk grundkursus, et
kursus på folkeuniversitetet eller fra et højskoleophold med pædagogisk/psykologisk indhold, fra HF i
psykologi eller lignende.
3. Du skal igennem livserfaring have udviklet en vis modenhed, som bl.a. sætter dig i stand til at
reflektere over dit eget liv og til at kunne leve dig ind i andre menneskers glæder og sorger. Din
modenhed vurderes gennem et personligt interview forud for optagelsen.
4. Du skal have arbejdet med andre mennesker i mindst tre år indenfor f.eks. undervisning, pleje,
handicaphjælp, socialt eller sundhedsmæssigt arbejde, ledelse, Human Ressource,
konsulentvirksomhed, registreret alternativ behandling eller lignende.
5. I et vist omfang kan der kompenseres for manglende erhvervserfaring, hvis du har/har haft anden
erfaring som f.eks. U-landsophold eller ophold i udlandet af længere varighed, arbejde som
plejefamilie, frivilligt socialt arbejde, ordinært højskoleophold, egenterapi og/eller supervision i
arbejdsmæssige sammenhænge af rimeligt omfang.
Du er altid velkommen til at kontakte vores uddannelsesleder og studievejleder, Heidi Brund Laursen,
på mail heidi@lifeacademy.dk eller telefon 60885119 og få svar på spørgsmål omkring optagelse mv.

Optagelse på dispensation, kvote 3
Hvis du ikke har en mellemlang eller længere videregående uddannelse inden for det sociale,
pædagogiske, psykologiske eller sundhedsfaglige område, men en mellemlang eller længere
faguddannelse, kan du stadig under bestemte forudsætninger søge ind på psykoterapeutuddannelsen
på dispensation.
Det gælder eksempelvis, hvis du er uddannet sosu-assistent, heilpraktiker, politibetjent, Addiction
Counselor, fængselsbetjent eller skuespiller, eller hvis du har en anden praktisk, musisk eller teknisk
uddannelse med bestemte efterfølgende personlige og erhvervsmæssige erfaringer.
Følgende skal være opfyldt for optagelse på kvote 3:
1. Du skal inden opstart på psykoterapeutuddannelsen kunne dokumentere et vist kendskab til
relevante psykologiske eller terapeutiske teorier. Her kan du bruge et deltagerbevis eller anden
dokumentation fra f.eks. tidligere terapeutiske uddannelser, andre kurser med pædagogisk og/eller
psykologisk indhold, fra et voksen-pædagogisk grundkursus, et kursus på folkeuniversitetet, fra et
højskoleophold med pædagogisk eller psykologisk indhold, fra HF i psykologi, fra kurser indenfor
ledelse, supervision eller lignende. Du skal kunne dokumentere 120 timer ved et sammenhængende
forløb eller 150 timer, såfremt der er tale om opsplittede forløb.
2. Du skal igennem livserfaring have udviklet en vis modenhed, som bl.a. sætter dig i stand til at
reflektere over dit eget liv og til at kunne leve dig ind i andre menneskers glæder og sorger. Din
modenhed vurderes gennem et personligt interview forud for optagelsen.
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3. Du skal have arbejdet med andre mennesker i mindst tre år indenfor f.eks. undervisning, pleje,
handicaphjælp, socialt eller sundhedsmæssigt arbejde, ledelse, Human Ressource,
konsulentvirksomhed, registreret alternativ behandling eller lignende.
4. I et vist omfang kan der kompenseres for manglende erhvervserfaring, hvis du har/har haft anden
erfaring som f.eks. U-landsophold eller ophold i udlandet af længere varighed, arbejde som
plejefamilie, frivilligt socialt arbejde, ordinært højskoleophold, egenterapi og/eller supervision i
arbejdsmæssige sammenhænge af rimeligt omfang.
Supplerende studieforløb
Du må gerne forud for eller sideløbende med, at du tager Integrativ Energi & Power Psykoterapeutuddannelsen "opgradere" din uddannelsesbaggrund med supplerende kursusforløb på en såkaldt
højere læreanstalt såsom et seminarium, Den sociale højskole, Åbent universitet eller lignende. Det
kan eksempelvis være et intenst kursusforløb i psykologi, psykiatri eller supervision.
Du er altid velkommen til at kontakte vores uddannelsesleder og studievejleder, Heidi Brund Laursen,
på mail heidi@lifeacademy.dk eller telefon 60885119 og få svar på spørgsmål omkring optagelse mv.

Hvordan opnår jeg merit for tidligere psykoterapeutiske uddannelser?
Studerende med hele afsluttede studieår fra andre psykoterapeutuddannelser, hvis
uddannelsesterapeutiske retning og udgangspunkt svarer til Life Academys, kan opnå merit efter en
konkret individuel vurdering fra vores studievejleder. Bemærk, at vi kun giver merit til studerende fra
psykoterapeutiske uddannelser, som er evalueret efter de tværministerielle kvalitetskriterier1.
Vi gør opmærksom på, at du som merit-ansøger dog stadig ifølge de tværministerielle
kvalitetskriterier skal færdiggøre din psykoterapeutuddannelse inden for den normerede tidsramme
på maksimalt 6 år.
Kontakt vores uddannelsesleder og studievejleder, Heidi Brund Laursen, på mail
heidi@lifeacademy.dk eller telefon 60885119 for at høre om dine muligheder for merit.

1 I Danmark findes endnu ikke offentligt anerkendte psykoterapeutuddannelser. Derfor blev der i januar 2004
nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe med det formål at udarbejde en række vejledende kvalitetskriterier for
indhold og struktur af private psykoterapeutuddannelser. Gruppen bestod af repræsentanter fra
Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Danmarks
Evalueringsinstitut. De tværministerielle kvalitetskriterier blev godkendt af ministrene i 2004.
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BILAG 2
Life Academys vision, værdier, Code of Honor og etiske regler
Vision
Vi er førende inden for udvikling af koncepter, uddannelser og værktøjer til udfoldelse af menneskers
fulde potentiale. Life Academys koncepter, uddannelser og værktøjer er udviklet i respekt for, at alle
mennesker er unikke og besidder en energi og power, der gør dem i stand til at gøre en forskel.
Vi udbreder vores koncepter og værktøjer til hele verden i samarbejde med mennesker, som brænder
for at være en del af et energi- og powerfællesskab baseret på tidens strømninger. Sammen gør vi livet
mere mangfoldigt for flere mennesker overalt på kloden.

Værdier
Lethed og humor
Her ligger Life Academys unikke tilgang til verden og livet – det, der muliggør, at alle kan løfte sig selv
og andre.
Energi og Power
Her ligger Life Academys terapeutiske tilgang til menneskelig udvikling. Det er måden, Life Academy
udfolder, genfinder og genskaber folks potentiale og unikheder i en ny og større udgave.
Flow og fantasi
Her ligger Life Academys særlige måde at være innovativ på: alt kan ske og vil ske, når tiden er til det –
der er ingen begrænsninger.
Ufordømmenhed og nysgerrighed
Her ligger Life Academys særlige ånd. Alle føler sig accepteret og rummet, som dem de er. Målet er, at
alle skal få kraften til at se og modet til at udfolde deres fulde potentiale uden frygt.

Code of Honor
Life Academys Code of Honor:
Vær 100% committed
Mød til tiden, mød hver gang, giv dit bedste til fællesskabet og modtag i samme ånd.
Vær ufordømmende og rummelig
Acceptér og respektér den enkeltes udviklingsvej og giv plads til den.
Lad kreativitet, nysgerrighed og energi fylde rummet
Giv dit bedste til den kollektive idéskabelse og bevidsthedsudvidelse.
Respekter tavshedspligten
Respektér og anerkend andres åbenhed og bidrag til læring for den enkelte og gruppen ved at
overholde tavshedspligten til fulde både i og udenfor uddannelsesrummet. Det angår såvel
informationer givet i undervisningen og under mere private former.
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Giv plads til humor, lethed, og vækst
Byd ind med humor og lethed, styrke og modtag andres, giv plads til fejl og husk at fejre alle succeser.
Kontakt hinanden ved brud på Code of Honor
Tag ansvar for eventuelt brud på Code of Honor ved at tage direkte kontakt til pågældende.

Life Academys generelle etiske regler for psykoterapeuter
1. Almene bestemmelser
1.1 Tavshedspligt
Psykoterapeuten har, med de undtagelser der følger af lovgivningen, tavshedspligt vedrørende alle
personlige forhold erfaret under terapien. Fremkommer oplysninger i terapien vedrørende personer
under 18 år, der giver grund til at antage, at pågældende barn udsættes for vanrøgt eller nedværdigende
behandling eller lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare, har terapeuten
pligt til at underrette de sociale myndigheder i barnets opholdskommune.
1.2 Videregivelse af oplysninger
At videregive oplysninger kræver samtykke fra klienten, medmindre der foreligger en udtrykkelig
undtagelse. Samtykke skal foreligge skriftligt og angive hvilke typer oplysninger, der må videregives til
hvem og til hvilket formål. Samtykket kan altid tilbagekaldes og bortfalder efter 1 år. Der kan videregives
oplysninger, såfremt det sker til varetagelse af offentlige eller private interesser, der klart overstiger
hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den oplysningerne
angår.
1.3 Klientens ret
Klienten skal oplyses om sin ret til at se udtalelser, som psykoterapeuten har udfærdiget om klienten.
1.4 Samtykkeregler
For samtykkeregler og vejledning vedrørende optagelse af terapi til forevisning i TV eller til anden
forevisning i offentlige forsamlinger er følgende krav gældende:
Samtykke
a. Samtykkeerklæring fra klienten skal altid være skriftlig.
b. Samtykkeerklæring kan til enhver tid tilbagekaldes.
c. Samtykkeerklæring skal indeholde oplysning om formål med forevisning og
målgruppe.
Tilbagekaldelse af samtykke
a. Efter optagelse af terapiforløbet har klienten ret til umiddelbart at tilbagekalde
samtykket uden nærmere begrundelse.
b. Klienten har ret til at få forevist den redigerede udsendelse, inden den
programsættes. Efter forevisningen har klienten ret til at tilbagekalde samtykket uden
nærmere begrundelse.
Vedrørende børn og unge
a. Samtykke fra personer under 18 år må kun modtages med tiltrædelse af indehaveren
af forældremyndigheden, der har samme rettigheder som klienten.
b. Såfremt barnet tilbagekalder sit samtykke mod indehaveren af
forældremyndighedens ønske, kan optagelsen ikke vises.
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c. Såfremt indehaveren af forældremyndigheden ikke kan tiltræde barnets samtykke,
kan optagelsen ikke vises.
d. Såfremt det drejer sig om optagelse af en familieterapi, hvor en eller flere børn indgår,
har hvert enkelt barn ret til at rådføre sig med en voksen udenfor familiekredsen, såvel
før som under og efter optagelsen. Den offentlige forevisning må først finde sted, efter
den voksne – sammen med barnet – har gennemset den færdigredigerede udsendelse og
udtrykkeligt sagt god for den.
Terapeutens forpligtelser
a. Den terapeut, der medvirker i en terapi til offentlig forevisning, må sikre sig, at
klienten forstår rækkevidden af sit samtykke, ligesom terapeuten må sikre sig, at
forevisningen tjener et lødigt formål.
b. Indgår der børn i terapien, har terapeuten et særligt ansvar for, at barnets rettigheder
ifølge ovenstående overholdes, samt at sikre, at terapien forløber på en sådan måde, at
barnet ikke udstilles på en krænkende eller respektløs måde.
c. Det påhviler terapeuten at orientere TV-produktionsselskaber og eventuelle
filmselskaber om ovenstående etikregler og vejledning, og det anbefales, at de
involverede selskaber ved deres underskrift tiltræder disse regler, inden optagelserne
påbegyndes.
1.5 Psykoterapeuten må indskærpe, at deltagerne i gruppeterapi iagttager tavshedspligt.
1.6 Psykoterapeuten må indskærpe, at supervisor og andre deltagere i supervision iagttager
tavshedspligt.
1.7 Opbevaring af journaler, skriftlige aktstykker, bånd etc. skal foregå forsvarligt med henblik på at
forebygge misbrug af materialet.
1.8 Optagelser/fremvisning/afspilning af lyd- og/eller videobånd, der ikke falder ind under pkt. 1.4,
kræver ligeledes klientens samtykke efter reglerne fastsat i pkt. 1.4.
1.9 Psykoterapeuten må ikke udnytte sin stilling som terapeut til skade for klienten.
1.10 Seksuel omgang mellem psykoterapeut og klient må ikke forekomme.
1.11 En forretningsmæssig tilknytning til en klient skal undgås, hvis den kan risikere at føre til en ikke
professionel kontaktform.
1.12 Psykoterapeuten skal henvise klienten til anden behandling, når terapeuten ikke er kompetent til
arbejde med de problemer, klienten har.
1.13 Psykoterapeuten skal oplyse klienten om, hvorvidt det er muligt at få hjælp af det offentlige uden
eller med ringe udgift for klienten.
1.14 Har psykoterapeuten påbegyndt en terapi, er han/hun ansvarlig for, at denne afsluttes på en
terapeutisk forsvarlig måde, evt. ved viderehenvisning til en anden kvalificeret psykoterapeut.
1.15 Ovenstående bestemmelser gælder også i et terapeutisk lærer/elev-forhold.
2. Forhold til kolleger
2.1 Psykoterapeuten skal vise kollegial respekt og hensynsfuldhed.
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2.2 En psykoterapeut, der bliver opmærksom på, at et medlem af Dansk Psykoterapeutforening
bryder de etiske regler, har pligt til at påpege det overfor medlemmet og rette henvendelse til Dansk
Psykoterapeutforenings etikudvalg.
3. Faglig standard
3.1 Hvis psykoterapeuten har personlige problemer, der hæmmer vedkommendes arbejde med
klienten, skal psykoterapeuten søge hjælp til at løse problemerne.
4. Ansvar
4.1 Deltagelse på Life Academys uddannelser sker på eget ansvar.
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