
Meta-Health Practitioner   
Utdannelse i METAsunnhet. 

 

Vil du være blant verdens beste 
terapeuter/behandlere/ 
sunnhetspersonale? Så kan du ha 
stor glede av  å  gjennomføre  
terapeut utdannelsen i 
METAsunnhet.  

 

METAsunnhet har fundament i 
menneskets ur biologi, hvor det 
bygges bro mellom følelser, 
opplevelser, overbevisninger, 
fysiske symptomer og psykiske 
ubehag/problemer.  

 

Som terapeut avsted kommer 
denne forståelsen, å  gi din 
behandling et annerledes holistisk 
bilde,  som er meningsfull for dine 
klienter. Når klienten forstår denne 
sammenheng, økes sjansen for at 
det kan skje helbredelse på alle 
plan.  

. 

Dato og sted  

Nær OSLO Flerbrukshuset i Rygge                
Adr.: Stasjonsveien 1, 1580  Rygge 

(Rett v/togstasjonen i Rygge Tider er på alle 
moduler: 

Starttid dag 1: kl 14 – dag 2 og 3 slutter vi kl. 18 - 
sluttid dag 4: kl 15 

Modul 1.  22-25 september 2016 

Modul 2.  20-23 oktober 2016 

Modul 3.  19-22 januar 2017 

Mere info på: http://www.metasunnhet.no 
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Utdannelse i METAsunnhet. 

 
Du lærer  

På denne utdannelsen lærer du, 
innenfor en terapeutisk ramme, å 
hjelpe klienter til å forstå sin  
sykdom i et 
METAsunnhetsperspektiv, samt 
utarbeidelse av  en komplett 
terapiplan  i forhold til de ting som  
avdekkes i METAsunnhetsanalysen.  

Du vil bli innviet i hvordan vi og vår 
hjerne, har utviklet  seg igjennom 
evolusjonen. Du vil få en større 
innsikt i hvorfor vi har utviklet  de 
enkelte organer, som  styres av et 
av de fire hjernelag, samt hvilket 
rele' som  styrer hvilket organ.  

Det vil gjøre deg mye bedre til å 
forstå både din egen og dine 
klienters prosess. 
METAsunnhet/metamedicin er noe 
for deg, hvis du ønsker å forbinde 
vitenskapelig presisjon med 
selvansvar, selvforståelse og større 
bevissthet.  

 

Pris   19500  NOK kr.  Påmelding 

Gunn Irene Nicolaisen 

post@gunnirene.no +47 930 06 304 

Betaling: Merk:Metasunnhet  

utdannelsen  

Kontonr.:   1100.  44 50916   (Askim   

og   Spydeberg  

Alle utdannelsesforløp foregår i 3 

moduler av  4 dagers varighed, altså i 

alt 12 dage.  

På utdannelsen vil der indgå yoga, 

meditation og kostvejledning. 

Underviser: Martin Hejlesen       

META-Health master trainer 

 Mere info på: http://www.metasunnhet.no 

mailto:post@gunnirene.no

