
Naturmedicinska
Akademin

VÅRA UTBILDNINGAR
Naturmedicin 1 
Grundutbildning i Naturmedicin. För 
Hela dig, din hälsa, för din personliga 
och andliga utveckling. Tid 1 år.
Grundläggande Naturmedicinsk te-
ori och helhetssyn med inriktning på 
egenvård, självkännedom och person-
lig utveckling. Livets och hälsans pro-
cess i samband med naturen.

Längd:  Två terminer med totalt 26 
seminariedagar på plats på skolan.

Förkunskaper: 18 år och god kunskap 
i svenska samt personlig lämplighet.

Citat från elever
”Denna skola skulle varje människa gå, 
det här är grundläggande livskunskap”. 
Alexander Betsikokos affärsutvecklare 
och megineterapeut.

”Denna utbildning har räddat mitt liv.” 
Inger A.H psykiatrisjuksköterska, för-
fattare och megineterapeut.

” Jag mötte någon som jag inte träffat på 
länge, mig själv!” 
Anders Dahlberg, snickare och megineam-
bassadör.

Naturmedicin 2
Grundutbildning i Naturterapi. Ett 
år För dig som vill fördjupa din kun-
skap samt för dig som vill bli Natur-
terapeut.

Här lär vi oss naturmedicinsk be-
handling, såsom akupressur, massage, 
zonterapi samt koppning och moxibu-
tion. Vi fördjupar oss i de energetiska 
systemen i kroppen och lär oss viktiga 
akupunkter och även zoner som är su-
veräna för att behandla våra organ och 
kroppsfunktioner.

Vi lär även naturmedicinsk etiologi 
om de syndrom som kan skapa både 
balans och obalanser i kropp och själ, 
det vi vanligtvis kallar sjukdom. För 
att kunna ge rätt behandling krävs 
en god diagnos. Den naturmedicin-
ska vägen till detta är bland annat att 
kunna läsa och tolka människans olika 
signaler såsom kroppsspråk, tal, doft, 
kroppsvätskor, olika typer av smärta, 
tolka tungans utseende och att ta pul-
sar. Här ingår det också mycket prak-
tisk övning i grupp och fallstudier.

Du får under året ett helt suveränt 
koncept med naturlig vägar till hälsa, 
att använda till dig själv och till andra.

Längd:  Två terminer med totalt 26 
seminariedagar på plats på skolan.

Förkunskaper: Naturmedicin 1.

Diplomeringskurs för Naturtera-
peuter; 1 termin med 10 seminarie-
dagar inkl examensdag på skolan
För den som vill göra examen och bli 
diplomerad naturterapeut. Här får du 
lära om att använda dina kunskaper i 
din profession.Vi tar upp ämnen som 
mötet med patient, samtalsteknik, 

beskydd och egen kraft, hygien både 
den inre och yttre. Vi lär om lagar 
och regler, journalföring, marknads-
föring,ekonomi och om att starta eget 
företag. Här ingår också att ha praktisk 
övning med behandlingar på skolan 
med handledning och med egen prak-
tik på hemorten.

Under denna termin görs även exa-
mensarbete. Vi är unika som natur-
medicinsk skola att ha denna form av 
examen.Vi vill genom den öka yrkets 
status och seriositet och de examens-
arbeten som görs blir en värdefull 
dokumentation för naturmedicinens 
fantastiska verkan. Att göra sitt exa-
mensarbete är dessutom en väldigt god 
lärsituation där kunskapen sätter sig 
i kroppen och ger trygghet i det nya 
yrket.

Efter godkänd examen blir du Diplo-
merad Naturterapeut. Studietid inklu-
sive praktik och examen: 1 termin.

Förkunskaper: Naturmedicinska aka-
demins utbildning; naturmedicin 1 
och 2.
Endast diplomerade naturterapeuter 
kan ansöka om att bli Megineterapeut.

Citat från elever
”Att gå på denna skola har varit ett av 
mina livs viktigaste investeringar och 
val”. 

Malin  Johansson, egen företagare. 

”Nu kan jag hjälpa både mig själv och 
mina medmänniskor till ett friskare liv. 
Denna utbildning är den bästa investe-
ringen jag gjort i mitt liv”. 

Anne Johansson, egen företagare.
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Tredje året 
”En Nära Livet Upplevelse”
Fördjupningsutbildning i naturmedi-
cin och personlig utveckling 1 år.
Detta år är för dig som vill ha mer av 
allt det spännande som naturmedici-
nen erbjuder och för dig som vill bli 
megineterapeut. Året är en fördjupning 
i den personliga utvecklingsprocessen 
och en andlig kultivering. Undervis-
ningen är både teoretisk, praktisk och 
upplevelsebaserad. Syftet är att fördju-
pa insikten om sig själv i samspel med 
omvärlden. Fördjupa din profession 
och öka förståelsen för de existentiella 
och mellanmänskliga sambanden och 
med naturens energier.

Här fördjupar vi oss i ämnet megi-
neologi. Läran om livet. Vi utgår från 
energisystemet i kroppen som kallas 
för chakra, våra kraftcentra. Inspirerat 
från denna gamla naturmedicinska lära 
bygger vi sedan en modell som infl ue-
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ras av mer moderna utvecklingsteorier.
Det är en naturmedicinsk utvecklings-
lära och psykoterapeutisk modell som 
skapar en växande process. I enighet 
med meginemetoden möts än en gång 
gammal visdom och traditionell natur-
medicin med modern hälso- och frisk-
vård i ett unikt sammansatt koncept.

För att bli megineterapeut och använ-
da meginemetoden i din gärning skall 
du ha gått detta år samt åk 1 och 2. Du 
som är diplomerad naturterapeut kan 
ansöka under årets gång om att bli cer-
tifi erad megineterapeut.

Förkunskaper: Naturmedicinska aka-
demin årskurs 1, samt personlig lämp-
lighet.

Citat från elever
”Tredje året går inte att beskriva i ord,-
det måste upplevas. Jag har därför upp-
levt det två gånger”. 
Carina Liljegren Megineambassadör.

”Denna utbildning har blivit en skatt 
jag bär inom mig, tillsammans med ett 
minne för livet”. 
Maria Karlsson, Naturterapeut.

”Att möta mig själv på Naturmedicinska 
akademin har varit det mest spännande 
och frigörande jag gjort i mitt liv”.  
Malena Nilsson Megineterapeut.

Fjärde året
Fortbildning till Megineolog, Ledar-
skapsutbildning med Individuell tids-
plan. Inspirerat och sfäriskt ledarskap. 
Utbildning i fördjupad samtalsteknik 
och själavård. Naturmedicinsk psyko-
terapi, Ceremoniförrättare.

Förkunskaper: Megineterapeut.




