Kursfakta
Utbildningen Naturmedicin 2, sker under 1 år med tillägg för en examenstermin. Utbildningen
och är på halvdistans och halvfart med seminarium på skolan två dagar per månad under höst
och vårtermin. En intensivvecka på sex dagar per år under sommarhalvåret ingår också.
Termin tre, är för dig som vill diplomeras och verka som naturterapeut i din profession, här
ingår praktik, examination.
Hela grundutbildningen omfattar 26 kursdagar/seminarium per läsår samt termin 5 där det är
10 kursdagar på skolan med lärarledda lektioner.
Övrig tid är självstudier.

Ansökningsavtal och betalningsvillkor: Se separat PDF
Utbildningsområde: Naturmedicin årskurs 2 samt examen.
Behörighet: Naturmedicin årskurs 1. Personlig lämplighet. Grundläggande kunskap i ett
textredigeringsprogram exempelvis, Microsoft Word.

Nivå: Fördjupning
Poäng: Motsvarar 150 YH p.
Plats för seminarier: Naturmedicinska Akademin, Meginecenter
Kursstart: Vår och /eller höst.
Pedagogik och studieupplägg
Det pedagogiska upplägget grundar sig i dialogpedagogiken, där lärare och de studerande har
en dialog kring kunskapsinhämtandet. Det innebär att fakta presenteras på ett sätt som
uppmuntrar till reflektion och ökar den studerandes förståelse. Reflekterad kunskap leder till
färdighet som så småningom leder till förtrogenhet. Under första året och första
sommarveckan ligger fokus på att öka sin självkännedom, egenvård och ge insikt genom
fakta, reflektion, meditation och praktiska övningar. Andra året fortsätter självinsiktsövningar
och kunskaper i naturmedicinsk läkekonst för att bli terapeut.
Utöver seminarierna krävs självstudier, grupparbete och praktisk övning. Efter avslutad kurs
och godkänd praktik och examensarbete utdelas diplom till naturterapeut samt möjligheten att
teckna licensavtal för megineterapeut.

Undervisningen sker på svenska.
Meginemetoden®.
Vi studerar enligt meginemetoden® där gammal traditionell naturmedicin möter modern hälso och
friskvård i ett unikt sammansatt koncept.

Syfte:
Utbildningen syftar till att ge egenvård genom ökad självkännedom och kunskap om
naturläkekonst.
Syftet är att skapa ett forum för att stimulera till självläkning och initiera helandeprocesser
hos individ, samhälle och miljö.
Syftet är att ge kunskap i naturmedicinska teorier och behandlingsmetoder enligt
meginemetoden.
Syftet är att ge god kompetens till att arbeta som naturterapeut/megineterapeut och tillämpa
kunskaper i sin profession.

Lärandemål
Efter avslutad utbildning ska den studerande ha;
-

Kunskap och insikt om hälsans process
Kunskap om grundläggande basmedicin
Kunskap om och förståelse för holistik och polaritets teori i praktiken
Kunskap om näringslära och örtmedicin i behandling.
Kunskap om och förståelse för hur psykologiska, själsliga och andliga processer som
påverkar människan.
Kunskap om elementsteorins verkan i behandling.
Kunskap om akupunkterna och dess meridianer/energetiska system.
Kunskap om och förståelse för naturmedicinsk etiologi och patologi.
Färdighet att ställa naturmedicinsk diagnos och ge naturmedicinsk behandling.
Färdighet att arbeta som naturterapeut.
Kunskap om Meginemetoden.
Kunskap och färdighet för att bli licensierad Megineterapeut.

Efter utbildningen skall den studerande kunna arbeta som Naturterapeut eller Megineterapeut
på t.ex. SPA, Hälsokostbutiker, Hotell, Friskvårdsanläggningar, Gym, samt självständigt i
Eget företag.

Ansökan sker på separat ansökningsblankett

