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Alicante

Tag modul A og B 
som practitioner/master i 

Rabatpris 
kr. 9600,- *

*Kan betales i rater

2 ugers undervisning og afslapning

fantastiske
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 Hjertelig velkommen 
Jeg har glædet mig som en 
sindssyg til at vise dig, hvad jeg 
har i godteposen til dig, der 
hellere end gerne vil kombinere 
din practitioner/master 
overbygning med sydens sol og 
sommer i magiske Alicante. 
Jeg har nemlig strikket et luksus 
kursusophold sammen til dig, 
hvor du får alt, hvad dit hjerte 
kan begære af mit skarpe 
kursusmateriale og med 
undervisning på det fantastiske 
Hotel Huerto del Cura.  

Sådan foregår undervisningen 
Du modtager undervisning i 8 
hele dage spredt på 14 dage. De 
resterende 6 dage er du fri til at 
gøre præcis, hvad du vil. Og der 
er nok at tage sig til: 
Afslappende solbadning på 
stranden, shopping i de 
inspirerende og hyggelige 
butikker og markeder, 
betagende vandreture i de 
fascinerende bjergområder 
eller måske du vil nyde den 
lokale mad? 

Underviser 
Martin Hejlsesen 

Dit udbytte er vigtigt - 
derfor kun få pladser 
Jeg ønsker som altid, at du 
som kursist får de optimale 
betingelser for at uddanne 
dig hos mig. Derfor er der 
kun plads til 10 personer, så 
vi sammen kan komme 
virkelig i dybden med 
undervisningen. Jeg vil 
derfor bede dig om at tage 
en rask beslutning, fordi 
pladserne godt kan risikere 
at ryge lynhurtigt.  
Læs meget mere 
spændende info om turen 
på de næste sider. 
Kærlig hilsen  
Martin



Vidunderlige 
Alicante
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Er uddannelsen noget for dig? 
Uddannelsen er til absolut alle, 
der synes, at faget er 
spændende af den ene eller 
anden årsag. 
Det kan fx være dig, der: 
 - er uddannet indenfor 
sundhedsvæsenet og andre 
sociale foranstaltninger 
 - arbejder som terapeut eller 
lignende  
- har en brændende interesse 
for metasundhedens 
spændende univers 

 - har døjet med diverse 
skavanker og ønsker at blive 
fri af dem 
- “blot” har en personlig 
eller faglig interesse på 
anden vis 
Med uddannelsen til 
practitioner/master i 
metasundhed lærer du: 
 - at tune ind på din krop, så 
du forstår, hvorfor dine 
symptomer opstår 
 - at pejle dig ind på, hvad 
der gør sig gældende i din 
krop ud fra de symptomer, 
du har 
 - om redskaber til at gøre 
din krop selvhelbredende 
 - at blive i stand til at tænke 
om dine symptomer på en 
helt ny måde, så du kan 
sætte dig selv fri af dem  
 - en terapeutiske ramme til 
at hjælpe både dig selv og 
klienter/patienter til at 
forstå deres sygdom i et 
metasundheds perspektiv - 
- at udarbejde en terapiplan 
ud fra metasundheds- 
analysen

Hvad handler uddannelsen 
om? 
Metasundhedsuddannelsen 
giver en psykosomatisk 
forståelse og analyse af 
symptomer og det at udarbejde 
en terapiplan med højde for 
livsstil, kost, bevægelse og 
miljø. Det er blandt en af 
verdens mest præcise 
analyseværktøj, til at finde 
årsagen bagved ens 
symptomer/sygdomme/ 
adfærd, så det enten kan sætte 
tingene i et større perspektiv og 
/eller være med til at fremme 
kroppens selvhelbredelse.
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spring ud i 
mulighederne 

for:
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Forståelse for den 
indre og ydre 

 balance 
i krop og sind 

Værdifuld terapi 
 i selskab med andre

Værktøjer til at 
heale dig selv

opgradering 
af dig som 
behandler

Et personligt 
kvantespring

Ferie  
og 

uddannelse 
i ét
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Pris og tilmelding 
Prisen per person er kun kr. 
9600,- så du sparer lige nu kr. 
3400,- men kun i en begrænset 
periode. 

Du kan betale i rater. Sidste 
betaling skal ske senest 2. 
oktober. Tilmeldingen er 
bindende. 
Al kursusmateriale samt 
undervisningslokale er inklusiv i
prisen. Du kan købe lækker, 
sund mad i byen for små 
penge. 

Du skal selv sørge for fly, 
hotel, forplejning, 
lommepenge osv. 

Jeg har set glimrende værelser 
helt ned til kr. 130,- per døgn og 
flypriser til kr. 869,- tur/retur. 
når jeg har søgt i perioden. 

Du tilmelder dig på: 

Tid og sted 
Opholdet forløber i 
perioden 16. til 29. oktober 
2017. Undervisningen 
foregår på det 
firestjernede 
Hotel Huerto del Cura, der 
er centralt placeret i byen 
Elche og tæt på stranden: 
http://www.hotelhuerto 
delcura.co.uk/ 
Tjek siden ud - det er et 
vildt lækkert hotel. 

Godt at vide 
Eksamen/certificeringsdel 
-en (modul C) kan tages 
hjemme, hvis du vil og 
øvrige vilkår er opfyldt. 
Du skal bruge det blå 
sygesikringsbevis. 
Husk en rimelig 
grundform, da det bliver 
en intens tur. Spørg hvis du 
er i tvivl.. 
Yderligere information om 
uddannelsen kan findes 
på: 
http://hsdp.dk/uddanne 
lse-til- 
practitionermaster/ 
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Jeg glæder mig rigtig meget 
til nogle spændende dage og 

du skal være så hjertelig 
velkommen på holdet. 

Kh. Martin
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Kontakt mig for yderligere 
information og tilmelding på:


