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Energipsykologi utdannelsen 2019-20 

Hva er Energipsykologi? 

I kort kan vi oppsummere energipsykologiens lære som:  

• En psykologi – som baserer seg på 7 psykologiske grunnfunksjoner 
• Et kompass til indre og ytre forståelse 
• Et verktøy til å forstå vår egen og andres mangfold 
• En metode for selvutvikling og relasjonskompetanse 
• En typologi – den mest avanserte og detaljrike identitetsprofilen på 

markedet i dag 

Alt er energi 

Albert Einstein uttalte; ”Alt er energi, og det er alt som er. Finn frekvensen 
til den virkeligheten du vil ha, og du kan ikke annet enn å få den 
virkeligheten. Det kan ikke være på noen annen måte. Dette er ikke filosofi, 
det er fysikk” 

Dr.med. Albert Szent-Györgyi, nobelprisvinner i fysiologi eller medisin 
(1937) og oppdager av C-vitamin, uttalte: ”En hvilken som helst behandling 
som ikke er basert på kunnskapen om energi, er ubrukelig”.  

Kroppen din er energi, følelsene og tankene dine er energi, hele ditt 
innerste vesen er energi og et stort magnetfelt. Når vi lærer å forstå disse 
energiene og deres mangfoldige kvaliteter, så har vi et utrolig verdifullt 
verktøy til å forstå vår egen og andre menneskers mangfold. Vi kan til og 
med lære å mestre disse energiene, uansett om de kommer som følelser, 
tanker eller intuitive tilstander. 

Energipsykologien er utviklet i de senere år for å skape en forståelse av de 
krefter som påvirker oss, innad og utad. Den har bakgrunn fra teosofi og 
psykosyntese og har i dag blitt forvandlet og utformet til en livsnær og 
erfaringsbasert psykologi som hviler på disse grunnpilarer: 

5 nivåer av bevissthet som utgjør livshuset vi alle rommer: 
Essens (sjel), personlighet (jeg), mentalt, emosjonelt og fysisk. 
 
7 psykologiske grunnfunksjoner: 
Vilje, følelse, tanke, fantasi, logikk, lidenskap og handling 
 
21 adferdsbaserte arketyper som springer ut fra: 
7 grunnfunksjoner og grunnenergier og som introverte og ekstroverte blir 
til 14 arketyper i personlighetens verden og 7 arketyper i sjelens eller 
essensens verden. 
 
 

 
 

 
 
 
Energipsykologi er et 

fantastisk tillegg for 

psykologer, veiledere, 

coacher og terapeuter, men 

er også egnet for andre som 

ønsker et verktøy til å veilede 

mennesker i sitt virke som for 

eksempel HR, helsepersonell 

eller leder.  

Den gir deg adgang til dine 

egne og andres viktigste 

talent og potensial, og er 

dermed en unik nøkkel til 

utvikling, samarbeid og 

konfliktløsning. 

Energipsykologien består av:  

1. En psykologisk modell som 

gir innsikt i de psykologiske 

typer eller sider av den 

menneskelige natur som vi 

alle rommer.  

2. En online IDENTITETS- 

PROFIL som vil vise 

personens dypereliggende 

motivasjon, talenter og 

utviklingspotensial.  

3. Et verktøy for coacher, 

terapeuter og ledere i 

arbeidet med mennesker i 

utvikling og team.  

 

”Hvis du vil finne universets 

hemmeligheter, så tenk energi, 

frekvens og vibrasjon” 

 

 ~ Nikola Tesla 
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ENERGIPSYKOLOGIEN KAN BRUKES TIL 
 
Personlig og transpersonlig utvikling, karriererådgiving, konfliktløsing, 
coaching, teambuilding og lederutvikling.  
 

Utdanningens hensikt og mål 
 
Utdanningens formål er å gi deg kunnskap og trening i energipsykologiens 
modell, teori og filosofi, som fordyper menneskelig utvikling og 
kommunikasjon - privat og i arbeid. Den skaper rett og slett større 
forståelse og harmoni i mellom-menneskelig kommunikasjon og i 
relasjoner.  
Utdanningen vil også gi deg større forståelse for enkeltindividets talent og 
potensial og lære hvordan en gruppes dynamikk kan forstås og utvikles. Du 
vil få tilgang til et lisensbasert online identitetsprofil system til bruk for 
klienter og grupper.  

I løpet av utdannelsen utvikler du forståelsen for samspillet mellom 
mennesker og øker din bevissthet om hva som støtter og hva som hindrer 
en god og fremgangsrik kommunikasjon og utvikling, basert på 
personlighetstypenes behov, dynamikk og potensial. 

Utdanningens innhold 

 Energitype forståelse og veiledning 
Vi lærer oss kunsten å veilede andre gjennom å bruke 
identitetsprofilen som utgangspunkt. Denne vil gi innspill til våre 
talenter og vårt utviklingspotensial. Praktiske øvelser samt opplegg 
og innhold i coaching. Verktøy og modeller for veiledning i henhold 
til de ulike energitypene. Kunsten å lytte, observere og forstå 
behov, talent og utviklingsbarrierer.  

 Energitype teori & metodikk 
Vi fordyper forståelse for Energitypene, deres sjelelige, personlige, 
mentale, emosjonelle og fysiske aspekt. Den psykologiske metoden 
og verktøyet bak identitetsprofilen, basert på menneskets 7 
psykologiske grunnfunksjoner. 

 Personlig og transpersonlig utvikling 
Vi utforsker utviklingsbarrierer og potensial i menneskets 
livsprosess, der det er nå. Hva kan legges bort og hva ligger klart til 
å skapes nytt? Livsspørsmål og eksistensielle perspektiver og kriser i 
tråd med energitypenes utvikling 

 Praktisk og opplevelsesbasert læring 
Praktisk trening i øvelser, veiledning. Verktøy benyttes som: gestalt, 
meditasjon, tegning, refleksjon, skriving.  

 Sertifisering og diplom* 
Deltakerne presenterer skriftlig og muntlig klientarbeid, samt 
diplomoppgave i forståelsen av Energipsykologiens prinsipper og 
teori. 

 Veiledning av coaching 
Veiledning av coachende samtaler med klienter. 

 

 
 
 
 
 

Hva kan du som person, 
terapeut, coach eller leder 

 få ut av dette? 
 

• Et verktøy for bedre 
kommunikasjon i relasjoner 

• Større forståelse for hva 
som skaper konflikter og 
hvordan de kan løses.  

• Se klienter/medarbeideres 
begrensninger og potensial 
for vekst.  

• Optimalisering av talent og 
utvikling av potensial  

• Et verktøy til kartlegging 
innen coaching og terapi.  

• Forstå grupper som en 
dynamisk enhet.  

• Styrke samarbeidsevner og 
miljø.  

• Forebygge stress, 
utbrenthet og 
sykemeldinger.  

 

Jobber du som leder?  

Med utdannelse i 

identitetsprofilarbeid, har du et 

unikt verktøy til å utvikle deg 

selv og dine ansatte til å bli 

verdifulle medspillere for 

bedriften og dens inntjening.  

Energipsykologien er også et 
godt verktøy for å forstå dine 
egne, men også dine 
medarbeideres talenter og 
begrensninger. 
 
Når vi kan se individene i et 
team, og hva hver enkelt har 
talent for og deres 
utviklingspotensial, kan vi få mer 
dynamiske og effektive team 
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UNDERVISNINGSTEMA FOR DE 7 HELGENE 

1. Modul: Energityper 

 Introduksjon, energitypenes natur, dominanser 

 De 7 personlighetstyper, teori og demonstrasjon 

2. Modul: Energitypeprofil og energiforståelse 

 De fem energityper fra kropp til sjel  

 Forståelsen av energitypene på det mentale, emosjonelle, 
fysiske, personlige og sjelelige plan 

3. Modul: Energitypenes adferd 

 Observasjon av menneskers energityper og sammensetning 

4. Modul: Energityper i konflikt og harmonisering av disse 

 Hvem blir jeg i møte med andre – relasjoner, team og 
kompetanser/behov 

5. Modul: Analyseverktøy og metode 

 Identitetsprofilen og dens bruksområder 

 Trene bruken av identitetsprofilen i klientarbeid 

 Veiledning på klientarbeid 

6. Modul: Energityper og delpersonligheter 

 Utforske egne talent og utviklingspotensial 

 Veiledning på klientarbeid 

7. Modul: Energityper i handling (eksamen) 

 Praktisk bruk av energitypologien og sertifisering 

 Presentasjon av diplomoppgave 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“I dag har jeg økt forståelse for 
den indre dynamikk, både i meg 

selv og mine medmennesker.  
 

Dette har ført til større aksept 
og kjærlighet overfor meg selv 

og andre. Det har også gitt meg 
økt innsikt i verdens 

problematikk, evolusjon, 
religion, politikk og alt i alt har 

det gitt meg retning og flere svar 
på store eksistensielle 

spørsmål.”  
 

Krestine Pettersen – 
Psykoterapeut i Psykosyntese og 

Veileder i Energipsykologi. 

 
“Jeg vil varmt anbefale denne 

utdannelsen og det unike 
verktøy Energipsykologien er. 

Det er plutselig så enkelt å forstå 
seg selv og ikke minst andre 

mennesker.  
 

Mine relasjoner vil aldri bli de 
samme igjen, da jeg nå har et 

visuelt bilde av forskjellighetene 
som finnes i og mellom oss 

mennesker. Jeg er rausere med 
menneskene i mitt eget liv, og 
jeg har en helt annen selvtillit i 

relasjonene mine.” 
 

Sølvi Raastad – Psykoterapeut i 
Psykosyntese og Veileder i 

Energipsykologi. 
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Praktiske opplysninger 
 

Opptakskrav 

Ingen opptakskrav, men det er stor fordel med erfaring eller kurs fra 
annen type veiledning, coaching, terapi eller personal håndtering eller 
konflikt håndtering.  
 
Utdannelsesfakta - omfang  

 7 undervisningshelger totalt 119 undervisningstimer 

 6 studiegruppemøter av minst 3 timer varighet 

 7 personlige klient sesjoner av 1 time hvor energipsykologien 
benyttes og bruk av identitetsprofilen 

 2 personlige veiledningstimer a 900 kr/time med underviserne 

 Godkjent avgangsprosjekt som i praksis viser din evne til å 
anvende energipsykologien 

PFO 

Utdannelsen gir PFO for fullverdige medlemmer av NFPT og NPF. 

Hva kreves for å bli godkjent veileder? 

For å bli godkjent veileder kreves det at du:* 

 Får godkjent de skriftlige oppgavene som hører til utdanningen 
(klientarbeid og diplom oppgave) og den muntlige 
presentasjonen 

 Gjennomfører totalt minimum 7 veiledningssamtaler fordelt på 
klienter, minimum 3 samtaler med èn klient 

 Er tilstede 90% av den timelagte undervisningen og på 
studiegruppetreffene (6 stk). 

Diplom 
Du mottar et diplom for gjennomført utdanning med tittelen  
”Veileder i Energipsykologi”. 
 
 
 
*Dersom du ønsker å gå utdannelsen for din egen personlige utvikling, er dette også fullt 

mulig. Du avstår da fra å gjøre klientarbeid og innleveringer, men vil heller ikke motta 

diplom. Du får likevel nytten av å jobbe med egen prosess og forståelse hele veien.  

  

Datoer 2019-20 

 

Høsten 2019 

 Modul 1 – 4-6. oktober 

 Modul 2 – 8-10. november 

 Modul 3 – 29. nov-1. desember 

Våren 2020 

 Modul 4 – 9-11. januar 

 Modul 5 – 7-9. februar 

 Modul 6 – 13-15. mars 

 Modul 7 – 8-10. mai 
(presentasjon & eksamen) 

Sted: Oslo (Tajii senteret) 
 
Pris:  
Privatperson: NOK 35.000  
(NB! Kan deles opp i mindre 
beløp)  
Bedrift: NOK 35.000 + mva. 
 
Rabattert påmelding før 1. juli 
2019 
NOK 32.000 
 
Bindende påmelding. 
 
Prisen inkluderer undervisning, 
oppgave besvarelser, komplett 
personlighetsprofil, 
gruppeveiledning, snacks, te og 
kaffe. 
 
Litteratur, 1-1 veiledningstimer 
og lunsj kommer i tillegg. Evt. 
oppgang til eksamen utenfor 
utdannelsens tidsperiode. 
 
Tider:  
Fredag: 16.30-20.30 
Lørdag: 10.00-17.00 
Søndag: 10.00-17.00 
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Undervisere 

Anne Sloth Dieserud er utdannet 
psykoterapeut i psykosyntese og 
rosenterapeut.  
  
Mariann Marthinussen er utdannet 
psykoterapeut, coach, og faglig veileder 
i psykosyntese. Mindfulness instruktør.  
 
Begge har videreutdannelse som 
gruppeterapeuter er coacher og veiledere i Energipsykologi fra København 
samt er lærere i metoden. De vil nå for tredje gang stå for utdannelsen av 
en ny gruppe veiledere i Energipsykologi i Norge. 
 
  
Anne Sloth Diseserud 
Email: anne@dittsannejeg.no 
Tlf. 97 96 36 23 
www.dittsannejeg.no  

Mariann Marthinussen 
E-mail: Mariann@levdittliv.no 
Tlf. 917 08 125 
www.levdittliv.no 
 

 

Ta testen? 

Har du lyst på en smakebit av Energipsykologien? Da kan du få din egen 

identitetsprofil på www.JivaYou.com sine sider.  

Her finner du både en gratis kortversjon og mer utfyllende profiler.  

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon eller for veiledning til å 

utforske resultatene av testen.  

 

 

 

 

  

 

 

Har du lyst å lære mer om 

Energipsykologien?  

Se våre Facebook og Websider 

for mer info.  

Ta kontakt med oss på:  

mariann@levdittliv.no 

anne@dittsannejeg.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker deg hjertelig 

velkommen og gleder oss til 

å få møte alle dine typer  
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Litteratur 

 ”Energipsykologi - dine syv typer, ditt 

psykologiske DNA” av Kenneth Sørensen  

 ”Energipsykologi – En GPS til dit liv” av Søren 

Hauge 

 ”Psykosyntesens typologi” av Roberto Assagioli 

 

 

Sekundær litteratur 

 ”Åndelige højdepunkter” Av Roberto Assagioli 

 ”Integral meditation” Av Kenneth Sørensen 

 

For spesielt interesserte: 

• Vimeo-videoer: http://vimeo.com/search?q=synteseakademiet  

• ”Tapestry of the Gods” av Michael Robbins  

Download: http://www.makara.us/  

 

 

 


