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Martin Hejlesen tilbyder i dag forskellige forløb: 

8 dages EFT Practitioner uddannelse Bootcamp med Personlig 
Selvudvikling.

3 dages grundkursus i Metasundhed.

12 dages uddannelse overbygning i Metasundhed

Individuelle behandlingsforløb inden for TFT (tankefeltterapi) og 
EFT (emotionel frihedsteknik), samt en meget behagelig healings 
teknik The Healing Code.

På dette kursus kan du få en forståelse af din krop og udnytte dine 
evner til selvhelbredelse. På denne måde kan du blive fri for angst, 
frygt og bekymring om sygdom og skabe balance mellem krop, 
sind og sjæl.

Det er 3 dages grundkursus indenfor METAsundhed/METAmedcin, 
derkan forandre dit syn på hvad sygdom er og kan give dig en 
større forståelse af, at din krop kan fungere bedre, end du tror den 
kan.

Vi starter første dagen med at lære de grundlæggende principper 
i EFT og The Healing Code. Det handler mest om hvordan vi får det 
bedre, eller endda hvordan vi får det optimalt.

Dag 1 kl. 16-21
Dag 2 kl. 10-17 og
Dag 3 kl. 10-16

Pris og dato er oplyst i webshoppen på 
www.metasundhed.info

Du vil lære: 

De følelsesmæssige bagvedliggende årsager til sygdom i kroppen. 
De to faser i en konfliktsituation og reparationsproces.

Forbindelsen mellem krop-sind-hjerne og livssituation. 
Følelsesmæssige konflikter som årsag til reparationsprocesser.
Hvordan jeg anvender naturlovene i forbindelse med de to faser.

Praktiske eksempler*

Hvordan dyr (og planter) reagerer efter de samme naturlove.*
Hvordan du kan benytte denne information i din egen situation 
og liv. Efter kurset vil du opnå en dybere forståelse for:

•	 Hvad det er din krop fortæller dig når den er syg
•	 Hvad dine følelser og tanker betyder for din sundhed og 

sygdom I hvilken af disse to faser du er i
•	 At der kan være skjulte ”gaver” i sygdom 

Med baggrund i METAsundhed og egne erfaringer, vil Martin dele 
et indblik i hvilke følelser/traumer/ livssituationer som kan føre til 
de forskellige reparationsprocesser, der også kaldes for sygdom.

Vi vil øve enkle metoder til at få bagvedliggende følelser og 
hændelser frem, som fører til en reparationsproces (sygdom). 
Denne viden er et brugbart supplement til traditionel behandling 
og andre terapiformer.

De tre dage henvender sig til alle som er interesseret i sin egen 
eller andres helse. Du vil efter endt kursus modtage et certifikat og 
det vil give adgang til hele practioner-uddannelsen.

3 dage med Grundkursus

På uddannelsen i METAsundhed får du titlen Meta-Health 
Practitioner fra IMMA (International MetaMedicine Association).
En psykosomatisk forståelse og læring i at udarbejde analyse af 
symptomer, samt det, at udarbejde en terapiplan.

Vil du være blandt verdens bedste terapeuter/behandlere/
sundhedspersonale? Så kan du have stor glæde af at gennemføre 
terapeut uddannelsen i METAsundhed.

METAsundhed har fundament i menneskets ur biologi, hvor fra der 
bygges bro mellem følelser, oplevelser, overbevisninger, fysiske 
symptomer og psykiske ubehag/problemer. Som terapeut afsted 
kommer denne forståelse, at give din behandling et anderledes 

holistisk billede, som er meningsfuld for dine klienter. Når klienten 
forstår denne sammenhæng, øges chancen for at der kan ske 
helbredelse på alle planer.

Practitioner-uddannelse i METAsundhedPersonlig udvikling

Af Anne Grete Horneman-Thielcke

META-sundhed har en meget dygtig repræsentant 

i Martin Hejlesen. Hans forståelse, indsigt og viden 

i det materiale, der ligger til grund for denne behandlings-

metode er gennem årene blevet til glæde og forløsning 

for mange mennesker. Et varmt hjerte, stor indføling og et 

dybt ønske om at hjælpe sin næste, er grundlaget for Martin 

Hejlesens behandlinger. Med ham i hånden er det forunderligt 

og trygt på samme tid at vove sig ned i gamle sorger. 

Stressfølelser og traumer og forløse dem.

Jeg er gået fra at være skeptisk 
og frustreret i læringsprocessen til at 

være i en følelse af at opleve mening og at 
have en wow-fornemmelse. Læringen har uden 
tvivl åbnet op for en helt ny verden og tilgang 

til såvel psykisk som somatisk smerte og ubehag. 
Jeg er taknemmelig over de nye redskaber, 

jeg har tilegnet mig. Behandlingerne i forløbet 
ligeledes, været transformerende og udrensende.

- Fornemmer jeg i hvert fald lige nu.
Tak for nu og al mulig held og lykke fremover. 

Du gør en forskel – tak for det!
Kresti

Martin Hejlesen 
hsdp.dk / metasundhed.infoⓒ



Du lærer

På denne uddannelse lærer du, indenfor en terapeutisk 
ramme, at hjælpe klienter til at forstå deres sygdom i et META- 
sundhedsperspektiv, samt udarbejdelse af en komplet terapiplan, 
i forhold til de ting der afdækkes i METAsundhedsanalysen.

Du vil blive indviet i hvordan vi og vores hjerne, har udviklet os 
igennem evolutionen. Du vil få en større indsigt i hvorfor vi har 
udviklet de enkelte organer, der styres af et af de fire hjernelag, 
samt hvilket relæ der styrer hvilket organ.

Det vil gøre dig meget bedre til at forstå både din egen og dine 
klienters proces. METAsundhed/metamedicin er noget for dig, hvis 
du ønsker at forbinde videnskabelig præcision med selvansvar, 
selvforståelse og større bevidsthed.

Hvordan man kan arbejde med fysiske problemer 
Hvordan man kan finde kerneproblemer 
Demonstrationer og øvelser
Professionel adfærd
Etik og ansvar 
Cases

Kvantespring

På denne uddannelse får du mulighed for at tage et kvantespring, 
både som terapeut og menneske. Du lærer at finde det som trigger 
klienten og choks, for derefter at lave den rette terapiplan til den 
enkelte. Uddannelsen foregår som en blanding af teori og praksis, 
hvorefter der afsluttes med mundtlig eksamen og skriftlig prøve 
på sidste modul.

Endelig certificering sker når man har afleveret og fået godkendt 5 
gode cases – klienthistorier.

Du vil under forløbet få udleveret den danske METAsundheds 
manual, hvor organ- relaterede sygdomme vil være beskrevet. I 
manualen beskrives ligeledes hvilken fase klienten befinder sig i, 
samt biologisk årsag og eksempler på konflikt – temaer.

Inden uddannelsen er det en forudsætning af man har taget 
grundkurset.

Praktisk info

1 års medlemskab hos IMMA (International MetaMedicine 
Association). 

Alle uddannelsesforløb foregår i 3 moduler af 4 dages varighed, 
altså i alt 12 dage. 

Tider er på alle moduler:
Starttid dag 1: kl 14 – dag 2 og 3 slutter vi kl. 18 - sluttid dag 4: kl 15

Prisen og dato er oplyst på min hjemmeside: 
www.metasundhed.info

- Bliv uddannet EFT Practitioner

For dig, som ønsker at arbejde med din egen proces og bliv endnu 
bedre til at forstå dine omgivelser ved at få en dybere forståelse af 
dig selv.

Et intenst uddannelsesforløb hvor du vil komme til at lære dig selv 
endnu bedre at kende og lære at lytte til, hvad din krop fortæller 
dig via adfærd og symptomer. Du vil lære at mestre redskaber til at 
håndtere indre konflikter i det virkelige liv.

Du lære at løse indre konflikter med værdigheden i behold. Det 
kræver ikke kun meget skarpe værktøjer, men også en indsigt i 
menneskers ubevidste reaktionsmønstre.

På EFT Practitioner uddannelsen lærer du

Grundprincipper i EFT og METAsundhed
Hvordan man kan arbejde med fysiske problemer
Hvordan man kan finde kerneproblemer
EFT til følelsesmæssige problemer – traumer
EFT til børn
Demonstrationer og øvelser
Professionel adfærd
Etik og ansvar 
Cases

At mestre dette kræver træning, og det er hvad jeg tilbyder dig 
på et 8 dages intenst uddannelsesforløb i konflikthåndtering og 
personlig udvikling. Velkommen til 8 intense dage, hvor vi tager 
udgangspunkt i virkeligheden – din virkelighed. Men også din 
subjektive reaktion på en oplevelse, som viser hvor det i kroppen 
vil udmønte sig. Du vil slutte af med at modtage et certifikat, nye 
værktøjer og helt sikkert en rygsæk lettere.

Kravet for at blive certificeret EFT Practitioner er, at du aflevere 5 
godkendte case.

Bootcampen indeholder både grundkursus og overbygning i ét. 
Pris og dato er oplyst på www.martinhejlesen.dk

Uddannelsen Bootcamp 

Selv om Martin stadig er ung i faget, 

har han kæmpe potentiale til at kunne 

hjælpe mange mennesker i fremtiden.

- Lene Hansson

Martin Hejlesen 
hsdp.dk / metasundhed.infoⓒ



Min oplevelse af Martin som underviser på kursus og 
supervision inden for Metasundhed:

Martin er en super dygtig og kompetent underviser. Martin har en 
kæmpe viden og stor erfaring inden for Metasundhed, Coaching, 
Personlig Selvudvikling og TFT/EFT.

Martin har igennem hans kæmpe erfaring, og hans store passion 
for at hjælpe og støtte andre mennesker i deres selvudvikling og 
selvhelbredelse, udviklet en super inspirerende og overskuelig 
manual over alle de redskaber Martin bruger, der er med til at flytte 
mennesker til næste niveau i deres udvikling, samt en oversigt 
over sygdomme og de forskellige konflikt indhold der ligger bag 
disse sygdomme.

Martin udstråler ro og glæde, han er nærværende og autentisk 
og jeg føler mig tryg og tillidsfuld i hans selskab. Som deltager på 
Martins uddannelse og supervision, føler jeg mig både set og hørt. 
Han tager sig god tid til den enkelte, og skriver ned hvilke fysiske 
eller psykiske symptomer de forskellige deltagere mærker i nuet.
Martin er super skarp til at spørge ind til de forskellige symptomer 
og det bagvedliggende konfliktindhold, og lynhurtigt har han 

slået op i manualen og sammen med 
deltageren fundet traumet, som der vil blive 
lavet terapi på.

Tak for værktøjer til at 
klarlægge, forløse og skabe ro. 

Dette på et så grundlæggende plan, at det 
skaber håb for forebyggelse og helbredelse 

nu og i fremtiden. Må mange flere 
få del i disse værktøjer.

Eva

Jeg oplever at rigtig mange går derfra, og har fundet traumet på 
deres symptomer, og efter at have fået behandling/terapi på det, 
forsvinder symptomet. Det er magisk at være deltager på Martins 
uddannelse. Der er på supervision også mulighed for, at få sparring 
på egne klienter.

Stemningen og energien på uddannelse.
Jeg oplever en super støttende og opløftende stemning på 
uddannelsen. Der udvises en stor respekt og rummelighed for 
hinanden og de historier som vi hver især kommer med. Der er 
tavshedspligt og hvad der bliver sagt i rummet, forbliver i rummet. 

Deltagerne på denne uddannelse, har en masse kompetente 
terapiredskaber, som vi alle kan drage nytte af. Og selv om
du ikke er i besiddelse af terapeutiske redskaber, så kan du sagtens 
deltage på Martins uddannelse.

Martin tilrettelægger undervisningen og terapiforløbende på 
holdet, så alle kan deltage. Martins strategi er, at vi først får belyst 
vores fysiske eller psykiske symptomer i plenum og derefter 
er vi sammen 2 og 2 og laver terapi på hinanden. Indimellem 
behandlingerne supplerer Martin med teori, som er ganske nem 
at forstå og brugbart med det samme.

Martin Hejlesen har en baggrund som META-Health master trainer 
www.metasundhed.info

Bootcamp 2015

Jeg er glad for boostet som jeg har fået 

på Bootcampen hos Martin. Jeg har fået et godt 

værktøj til mit fremtidige arbejde med mig selv, 

til gavn for mig og mine omgivelser. En fed oplevelse 

at se verden omkring mig forandre sig i takt med 

min egen forandring af selvopfattelse. Tak for det.

Arne

Martin Hejlesen 
hsdp.dk / metasundhed.infoⓒ



Human self development and progress

Martin Hejlesen  |  META-Health master trainer 
Tlf. + 45 28 76 01 78  |  Hejlesen@hsdp.dk  |  www.hsdp.dk

Martin Hejlesen
Forlaget Værket

KROPPENS CELLER 
            HUSKER ALT

lyt til dem, og 
gor dig selv rask

Det ømme punkt

1. Starten af øjenbryn
2. Siden af øjet
3. Under øjet
4. Under næsen
5. Under munden
6. Under kravebenet
7. Under armhulen
8. Toppen af hovedet

Læs bogen
Kroppens celler husker alt
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Gamut punkt

Karate punkt

Martin Hejlesen 
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