
Practitioner 2015
Den nordiska 

certifieringsutbildningen
enligt IMMA-standard 
med Martin Hejlesen 

och Kora Klapp

plus fördjupning 
online

Modul A live 
8.3. - 15.3.2015 på Teneriffa

Modul B online
2 månadliga live-träff på nätet

april - juni 2015 samt
september - oktober 2015

Modul C live
1.11. - 8.11.2015 på Teneriffa

Kursavgift: 2.200 EUR (tre moduler)

Hotel Playa Sur Tenerife
övernattning & halvpension

373 - 475 EUR per vecka
(Hotellbokning via arrangören)

Flyg från Stockholm, Oslo, 
Göteborg och Köpenhamn:

www.norwegian.com

Ta kontakt med Kora och beskriv hur du 
planerar,  så ordnar vi ditt perfekta uppehåll!

Martin Hejlesen
Von Lingensväg 20
S-213 71 Malmö

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

www.hsdp.dk

 2 x live på
Teneriffa!

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

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

Kora är META-Health Master Trainer, 
NLP Master Practitioner & Trainer och 
utbildad i fysioterapi.

Efter ha följt sitt eget hjärta
genom ett äventyrligt liv, 
är hon specialiserad i 
frihets-coaching.
Hon är co-autor till den nya 
META-Health handboken och appen.

Kontakt: 

Martin är META-Health Master Practitioner 
& Trainer, konfliktcoach och personlig 
lärare.
Genom sin bakgrund som  krigsöverlevare, 
chef i en handelskedja och fängelsevakt har 
han fått otrolig människokännedom och 
intuition.
Han har jobbat framgångsrikt med många 
patienter även med allvarliga sjukdomar.

Flags by free-country-flags.com



Hotel Playa Sur Tenerife 
Hotellet - bara 7 km från flygplatsen - är 
beläget vid El Médano's välkända 
surferstrand - med utsikt på gamla 
vulkanen "Montaña Roja". 

Det har en personlig stämning och en sfär 
av frisk naturlighet,  desajnad av den 
kända kanariska arkitekten Cesar 
Manrique. 

Ljusstänkta panoramasalen, vår kurslokal, 
erbjuder alla möjligheter för en 
inspirerande atmosfär.

Live-Modul A 

8.3. - 15.3.2015 à 45 timmar: 

Här kommer du att lära dig den terapeutiska 
ramen för att  hjälpa dina klienter förstå sina 
symptom ur ett META-perspektiv, och att 
transformera dem med praktiska verktyg! 
Den detaljerade META-Health- 
analysprocessen handleder dig rakt till både 
grundorsak och de faktorer som skapar och 
vidhåller sjuka tillstånd. Vi ger dig 
omfattande förståelse och de handtag du 
behöver för att åstadkomma hållbar 
förändring och META-sundhet: 

                * 2-fas-modellen   * triggrar                
     * hjärnlager   * organvävnader 

 * 12 META-Health frågor
         * uppmärksamhet  * konfliktlösning        

  * EFT   * motivation   * trossatser

Den livliga men avslappnade fiskarbyn El 
Médano erbjuder kanarisk atmosfär med 
gatukonstnärer, café och restauranger. 

Hotellet arrangerar även utflykter till 
Teneriffas sevärdheter i natur och kultur.

  Live-Modul C 
   1.11. - 8.11.2015 à 30 timmar: 
Avslutningsmodulen kommer att vara 
spännande men avslappnad, därför att vi alla 
lär oss av varandra då vi visar praktiska 
demonstrationer av analys och 
behandlingsansats, vilket är den praktiska 
delen av tentamen.    
Därtill får du fler verktyg för intervention,  
META-Health  terapiplan och uppföljning på 
din personliga målsättning!

Online-Modul B

Efter Modul A kan du med vårt material 
studera självständigt, samtidigt som du 
samlar praktisk erfarenhet med analysen.

Vi träffas 2 gånger varje månad på internet 
för att gå igenom organsystem och 
fallstudier, har quizzes och frågestunder, så 
att du känner dig välförberett och säker för 
att ta den teoretiska delen av tentamen för 
din certifiering online. 

   

En av våra 6 dagar tillammans kommer att 
vara helt ledig. Platsen är idealisk för 
vandringar, ridturer, mountainbiking, och så 
klart avslappning på stranden.

Naturligtvis har du möjlighet att integrera 
utbildningsmodulen i din semester! Det 
erbjuder sig även att ta med familjanhöriga 
som under din kurstid kan lära sig kitesurfa 
eller... 

Live på Teneriffa - 
        fördjupning online!

Vi kommer att ha en intensiv OCH 
rekreativ utbildning i livemodulen på 
Teneriffa, där vi bor direkt vid stranden. 
Starta morgonen med yoga eller ett bad i 
havet! Kursen är upplagd så att vi också 
integrerar en hel del praktiska övningar 
ute, eller vid en smoothie i surferbaren. 
Hur kan det bli bättre än såhär?


