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 Hvorfor bliver jeg syg? – hvordan bliver jeg 
rask på en naturlig og selvhelbredende 
måde? 
 

Kurset henvender sig til alle som er interesseret i sin egen eller andres helse. METAsundhed går 

bagom symptomerne på fysiske og mentale ubalancer og sygdomme. 

Hvad nu hvis, der er en hurtigere måde, hvor kroppen kan helbrede på? 

Hvad nu hvis, der er en forbindelse mellem din fysiske krop og dine følelser. 

Hvad nu hvis, der er et kraftfuldt værktøj, som forklarer de underliggende 

årsager på fysiske symptomer og et værktøj, der kan hjælpe dig med at 

gendanne et strålende helbred, som er din sande natur. 

Der er et biologisk kort over vores krop-hjerne-sind, og det kan blive din 

visdom! 

Lær om, hvad METAsundhed er, og hvordan det spiller en væsentlig rolle 

i integrativmedicin. 

At blive opmærksom på, hvad der starter et symptom / sygdom proces, og 

hvordan det påvirker os. 

Få viden om de forskellige aspekter af en sygdom proces, hvordan kan du 

identificerer dem, og hvilke symptomer viser sig når vi er i en aktiv 

konflikt, og hvilke symptomer der viser sig når konflikter løser sig. 
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Det er 3 dage med 

grundkursus 

METAsundhed/ 

METAmedicin, der kan 

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. 

3 dages grundkursus i 

METAsundhed 
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METAsundhed 
Du vil lære de grundlæggende ting i METAsundhed. Der er en 

vejledning til, hvordan du kan støtte den helbredende på 

mange niveauer, fysisk –mentalt / følelsesmæssigt – spirituelt 

samt vigtigheden af miljøet du befinder dig i. 

 

Med sin baggrund som META Health master trainer, deler 

Martin Hejlesen sin erfaring i hvilke følelser, traumer og 

livsvilkår, som kan føre til forskellige ubalancer i kroppen. På 

kurset indføres du i og arbejder via praktiske øvelser med 

enkle metoder til at finde bagved liggende følelser og 

hændelser frem, som fører til at kroppen kan helbrede sig selv 

hurtigere, end du troede den kan. Denne viden er et brugbart 

supplement til traditionel behandling og andre terapiformer. 

 

Efter endt kursus vil du modtage et diplom. Grundkursus i 

METAsundhed (International Meta-Medicine Association.) 

Det giver dig adgang til hele uddannelsen, hvor du kan få titlen 

Meta-Health Practitioner 

Du vil lære de enkle teknikker Emotionel Friheds Teknik 

(EFT) og Tankefelt Terapi (TFT) samt Healing Code. 

TFT/EFT er en kombination af og viden om kroppens 

energibaner (meridianer), nervesystemet, hjernen og de 

reaktioner, der udmønter sig i kroppen. 

TFT/EFT er en revolutionerende, sikker, hurtig og kort terapi 

form, som er udviklet og tilpasset siden 1980, af den 

amerikanske psykolog Dr. Roger Callahan. 

The Healing Code som er en blid healings form 
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www.metasundhed.info 

Sick care or 

health care… 

Hvad vælger 

du..?  

  

 

     29. APRIL    KL. 16-21 

     30. APRIL    KL. 10-17  

     01. MAJ      KL. 10-16 

STED: LENE HANSSONS 

WELLNESSCENTER 

HOLBERGSGADE 24 

KONTAKT: 

MARTIN HEJLESEN 

HEJLESEN@HSDP.DK 

+ 45 28 76 01 78 

WWW.METASUNDHED.INFO 

 

 


