
Practitioner 2015
Den nordiske

certificeringsuddannelse
IMMA-standard

med Martin Hejlesen
og Kora Klapp

Plus fordybning 
online

Modul A live 
1.11. - 8.11.2015 på Tenerife

Modul B online
2 månedlige live-møder på nettet

december 2015 samt
januari - februari 2016

Modul C live
20.3. - 27.3.2016 på Tenerife

Kursuspris: tidlig booking inden 30 juni 
1.700 EUR, derefter 2.200 EUR

Hotel Playa Sur Tenerife
Overnatning & halvpension

373 - 475 EUR pr. uge
(Hotelbooking via arrangøren)

Fly fra Stockholm, Oslo,
Gøteborg og København:

www.norwegian.com

Tag kontakt til Kora og beskriv hvordan du 
planlægger det, så ordner vi dit perfekte 
ophold!

Martin Hejlesen
Von Lingensväg 20
S-213 71 Malmö

Tel.: +45 28 760 178
 hejlesen@hsdp.dk

www.hsdp.dk

 live på
Tenerife! 

Kora Klapp
Calle Elcano 9 1E, ES-38612 El Médano

kora@barefoot-coaching.com
www.metahealth4u.com

Kora er META-Health Master Trainer,
NLP Master Practitioner & Trainer og
uddannet i fysioterapi

Efter at have fulgt sit eget 
hjerte gennem et eventyrligt 
liv, er hun specialiseret i
frihed-coaching.
Hun er co-forfatter til den nye
META-Health håndbog og app.

Kontakt: 

Martin er META-Health Master Practitioner
& Trainer, konfliktcoach og personlig
lærer.
I gennem sin baggrund som soldat,
chef i danske varehuse og fængselsbetjent 
har han fået utrolige menneskekundskaber 
og intuition.
Han har arbejdet succesrigt med mange
patienter, endda med alvorlige sygdomme.
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Hotel Playa Sur Tenerife 
Hotellet er blot 7 km fra flypladsen. Det er 
med den hvide El Médano's velkendte 
Surferstrand, og udsigt til den gamle 
vulkan "Montaña Roja". Det har en 
personlig stemning og en frisk naturlighed. 

Panoramasalen, vores kursuslokale er 
designet af den kendte kanariske arkitekt 
Cesar Manrique. Der tilbydes alle 
muligheder for en inspirerende 
atmosfære.Live-Modul A 

1.11. - 8.11.2015 à 45 timer:  

Her kommer du til at lære den terapeutiske 
ramme for at hjælpe dine klienter med at 
forstå deres symptomer i et META 
perspektiv, og til at transformere dem med 
praktiske værktøjer!

Den detaljerede META-Health analyseproces 
leder dig til bedre at finde både 
grundårsagen og de faktorer som skaber de 
vedvarende sygdomstilstande. Vi giver dig en 
omfattende forklaringsmodel og værktøjer 
du behøver for at opnå en optimal livsstil 
med META-sundhed: 

                * 2-fase-model   * triggere                  
   * hjernelag   * organvæv 

 * 12 META-Health spørgsmål
         * opmærksomhed  * konfliktløsning        

  * EFT   * motivation   * trossystemer

Den livlige men afslappende fiskerby El 
Médano tilbyder kanarisk atmosfære med 
café og restauranter.

Hotellet arrangerer endda udflugter til 
Tenerifes seværdigheder i natur og kultur.

  Live-Modul C 
  20.3. - 27.3.2016 à 30 timer: 
Afslutningsmodulet kommer til at være 
spændende, men afslappende. Vi vil lave 
praktiske demonstrationer med analyse og
behandling, hvilket er den praktiske
del af eksamen.   
Dertil får du flere værktøjer til intervention,
META-Health terapiplan og opfølgning på
din personlige målsætning!

Online-Modul B

Efter Modul A kan du med vores materiale 
studere selvstændigt, samtidigt med at du 
samler praktiske erfaringer med analyser.

Vi træffes 2 gange hver måned på internettet 
for at gå igennem organsystemet og 
faldgruber med quizzer og spørgerunder, så 
du kan være velforberedt og sikker i at tage 
den teoretiske del af eksamen før 
certificering online. 

   

En af de 6 dage kommer til at være helt 
ledige. Stedet er ideelt for vandringer, 
rideture, mountainbike, og afslapning på 
stranden.

Naturligvis har du mulighed for at integrere 
Uddannelsesmodulet i din ferie! Der er 
mulighed for at tage familien med under dit 
kursus og de kan f.eks. lære kitesurfing mm.

Live på Tenerife - 
        fordybning online!
Vi kommer til at have en intensiv og
rekreativ uddannelse i livemodulerne på
Tenerife, og vi bor direkte ved stranden.
Vi Starter morgenen med yoga eller et bad 
i havet! Kurset er oplagt til at vi også
integrerer en hel del praktiske øvelser 
ude, eller med en smoothie i surferbaren. 
Hvordan kan det blive meget bedre?


