HM Psykoterapeut En banebrydende
terapeutuddannelse
til dig der gerne vil optimere dit liv og
gøre en væsentlig forskel for andre

Vi samler de bedste værktøjer til traume
forløsning i en og samme model
HM Psykoterapeut er en krops- og procesorienteret psykoterapeutisk behandlingsform der tager afsæt i oplevelsesorienteret psykoterapi.
Den måde vi indenfor HM Psykoterapi anvender de kropslige symptomer som pejlemærker for hvilke forløsningsteknikker
der skal tages i anvendelse er for os at se
ret unikt. Ligeledes er den bagvedliggende traumemodel – samt antagelsen om at

næsten altubehag skyldes traumer, specielt for HM Psykoterapi.
En HM Psykoterapeut arbejder procesorienteret og klientcentreret i sessionen og er
målrettet og resultatorienteret i forhold til
at lande sin klient i en tilstand, hvor vedkommende føler sig rolig, fredfyldt og let
mod sessionens slutning.

Verdens første transbiologiske
psykoterapeutuddannelse
Hos Heilesen & Mygind, har vi gennem årene, samlet det bedste vi har lært til en helt
unik terapeutuddannelse.
Uddannelsen tager afsæt i den nyeste viden
om psykoterapi, energipsykologi, cellebiologi
og epigenetik.
Som HM Psykoterapeut får du en
omfattende viden om traumer. Ligeledes modtager du en række effektive værktøjer, der
gør dig i stand til at
forløse dybe traumer på en helt ny og
banebrydende måde.

Vi siger transbiologisk, fordi vi skaber forandringer på celleplan.
Dvs. at der er en direkte sammenhæng mellem forløsning af følelsesmæssige ubalancer
og det som sker i vores celler.

Lars Mygind & Hanne Heilesen
www.mygind.dk
tel: 70 278 288
Email: kontor@mygind.dk
Medlem af:
Foreningen af danske psykoterapeuter
www.FaDP.dk
International META-Medicine Association
www.META-Health.org

Oversigt over uddannelsesindholdet
År 1i

År 3i

✻	Intromodul

✻	Transbiologisk traumeterapeut (TBT)

✻ HM Tankefeltterapi/EFT

✻ Samspillet mellem METAsundhed og TBT

✻ Psykoterapi og psykologi

✻	Supervision

✻ Introduktion til METAsundhed

✻	Certificering som transbiologisk
traumeterapeut

✻ Klientkontakt og det terapeutiske rum
✻	Supervision
✻ Certificering som
HM tankefelt-/EFT terapeut
År 2i
✻	METAsundhed

År 4i
✻	Organisk psykoterapi og det
terapeutiske rum
✻	METAsundhed Master
✻	METAsundhed konstellationer

✻ Opstart af egen klinik og klinikvejledning

✻	Lederskab og det terapeutiske rum

✻	Samspillet mellem TFT/EFT og
METAsundhed

✻	Integration og det terapeutiske rum
✻	Supervision

✻	Den psykoterapeutiske samtale
og det terapeutiske rum

✻	Afsluttes med certificering som
HM Psykoterapeut

✻	Supervision
✻	Certificering som METAsundhedsterapeut

Ca. 1.200 timer fordelt på 4 år.
90 timer i hver af kategorierne egenterapi, givet
supervision, modtaget supervision, øve/udveksling.
Uddannelsen opfylder kravene stillet af Styrelsen for
patientsikkerhed for at opnå titel som Registreret
psykoterapeut.

