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Breyttu lífi þínu með leiðum náttúrunnar!
Vertu með okkur í þriggja ára heildrænu og
samþættu námi í náttúrulækningum.

Markmið námsins:
Heilsumeistaraskólinn býður upp á einstakt þriggja ára
nám í heildrænum náttúrulækningum. Skólinn leggur
áherslu á hagnýta þekkingu sem er góður grunnur fyrir

Kjörorð skólans „vertu ábyrg/ur
fyrir eigin heilsu“ er
grundvallarhugsunin í námi
skólans.

farsæla samvinnu heilsumeistara og skjólstæðinga

Kjörorð skólans er: „vertu ábyrg/ur fyrir eigin heilsu“ og er

þeirra. Kennsluaðferðir eru fjölþættar og hjálpa

þetta grundvallarhugsunin í námi skólans. Til að styðja

nemendum að tileinka sér og dýpka þekkinguna sem

þessa hugmyndafræði er nemendum leiðbeint og þeir

fer meðal annars fram í sjálfsheilun og heilbrigðum

studdir í gegnum heilunarferli líkama og huga. Þetta er

lífsstíl.

umbreytingarferli sem mun vekja upp þekkingu, styrk og
hæfileika sem jafnvel hafa legið í dvala.

Markmið námsins er þríþætt:
Kennarar skólans eru til staðar fyrir nemendur til þess að
1.

Að veita alhliða nám í náttúrulegum og heildrænu

styðja og aðstoða nemendur í gegnum öll þrjú árin.

meðferðum.

Kennsluefni í heilsumeistaraskólans er m.a:
2.

Að hjálpa nemendum í gegnum einstakt námsumhverfi og öðlast þekkingu, innri visku og styrk
sem nýtis honum og öðrum í kringum hann.

3.

Að leiðbeina og styðja hvern nemanda í eigin
sjálfsheilun svo hann megi vera lifandi fordæmi fyrir
aðra.

•
•
•
•
•
•
•
•

Náttúrulækningar
Alþýðugrasalækningar
Augngreining: lithimnu- og hvítugreining
Lækningarfæði og næring
Ilmkjarnaolíur
Blómadropar
Austrænar náttúrulækningar
... o.m.fl.

Nýjir bekkir byrja á hverju hausti á Íslandi og í Noregi.
Þegar þú byrjar í heilsumeistaraskólanum þá hefst ævintýri
nýrra lifnaðarhátta – könnunarferð til að finna eigin fjarsjóði
og meðfædda visku.

Nánari upplýsingar varðandi skólann, bekkina og
kennarana er hægt að finna á heimasíðu skólans
www.heilsumeistaraskolinn.com
Fyrir frekari fyrirspurnir, vinsamlegast sendið póst á
hms@heilsumeistaraskolinn.com

Umsóknarfrestur er
21. júní 2016
Heilsumeistaraskólinn býður upp á þriggja ára

Innntökuskilyrði
1.

Formleg umsókn

2.

Enska úr menntaskóla

nám í náttúrulækningum, heilsumeistaranám sem

Umsóknareyðublað má nálgast með tölvupósti og sendist

færir nemendum fjölbreytta færni til að verða

útfyllt á: hms@heilsumeistaraskolinn.com

sannir meistarar í heilsu og heilun.

Eða í pósti á heimilisfangið:
Heilsumeistaraskólinn, Lífslindin, Vegmúla 2

Heilsumeistaranámið veitir þekkingu í heilsuvernd sem er án

108 Reykjavík.

inngripa svo sem skurðaðgerða og lyfja og sem styðst við
faglega leiðsögn, kennslu og náttúrulegar aðferðir og efni við
uppbyggingu heilsunnar. Í skólanum er litið á manneskjuna
sem þríþætta heild, líkama, anda og sál og bæði líkamleg og
andleg heilsa skiptir máli. Áhersla er lögð á að nemendur séu
öðrum góð fyrirmynd.

Eftirfarandi framhaldsskólafög (14 einingar)
1.
2.
3.
4.

Líffæra- og lífeðlisfræði 103 og 203
Sjúkdómafræði 103 og 203
Siðfræði 102
Viðurkennt námskeið í skyndihjálp

Hægt er að fá undanþágu til að hefja námið án þess að hafa
þessi fög sem grunn.

Kennslufyrirkomulag
Kennslan fer fram á þremur árum með kennslulotum sem eru
að jafnaði löng helgi annan hvern mánuð, ásamt verkefnum og
heimanámi á milli lota. Einnig fer hluti af náminu fram með
fjarnámi þar sem nemendur nálgast námsefni í gegnum netið.
Kennsla hefst í ágúst með fyrstu námslotu.

Réttindi
Heilsumeistara Diplóma (Naturopathy) og Heilsu- &
lithimnufræða Diplóma. Nám heilsumeistara er í samræmi
við þau skilyrði sem þarf til að vera skráður græðari á
Íslandi í gegnum Heilsu- og lithimnufræðafélagið,

Kennsla í námslotum fer að jafnaði fram þessa vikudaga annan

samkvæmt lögum um Bandalag íslenskra græðara og

hvern mánuð (sjá ársplan):

skráningarkerfi græðara. Sjá www.big.is.
Námið er viðurkennt af Mennta- og menningar-

Fimmtud.
Föstud.
Laugard.
Sunnud.

kl. 16:00 - 20:00
kl. 13:00 - 19:00
Kl. 09:00 - 17:00
Kl. 09:00 - 16:00

•

Hluti námsins fer fram í fjarnámi

•

Á milli kennslulota er verklegt og bóklegt heimanám

•

Kennsla hefst í ágúst hvert ár með fyrstu námslotu

Gjaldskrá 2016
Verð fyrir þrjú ár með greiðsludreifingu er kr. 1.645.000,- og
skiptist þannig:
Staðfestingargjald kr. 349.000,Mánaðargreiðslur kr. 36.000,-

málaráðuneytinu sem sérnám í heildrænum meðferðum á
framhaldsskólastigi og námið er samtals 121 einingar með
framhaldsskólafögum.

Skólastjórnendur
Lilja Oddsdóttir
Sími: 848 9585
Netfang: lilja@heilsumeistaraskolinn.com
Gitte Lassen
Sími: 892 6004
Netfang: gitte@heilsumeistaraskolinn.com

+

Námsþættir

Heilsumeistaraþættir

Naturopathy

Næringarfræði

Nutrition

Lækningarfæði

Food as Medicine

Lifandi fæði

Living Foods

Heilsumeistarafræði 1

Naturopathic Self-Healing (Að vinna með eigin heilsu)

Heilsumeistarafræði 2

Philososphy and Naturopathic Treatments

Heilsumeistarafræði 3

Esoteric Naturopathy (Orkustöðvar og elementin)

Djúpsnerting

Touch Therapy

Sjálfsrækt

Mind and Emotions

Kjarnaolíur 1

Essential Oils Therapy 1

Kjarnaolíur 2

Essential Oils Therapy 2

Tilfinningar og heilsa

Bodymind Naturopathy

Heilsumeistarafræði 4

Clinical Naturopathy

Heilsumeistarafræði 5

Case Studies

Heilsumeistarafræði 6

Retreat

Alþýðugrasalækningar

Herbal Medicine

pellentesque:

Nam vestibulum dolor
quis
libero.
Organic
growing

Lífræn ræktun

Alþýðugrasalækningar

Traditional Herbalism 1

Alþýðugrasalækningar 2

Traditional Herbalism 2

Ætigarðurinn

Edible plants/garden

Blómadropar

Icelandic Nature Essences

Vettvangsferðir

Field trips

Augnfræðin

Eyology

Augnfræði grunnur

Eyology introduction

Lithimnufræði

Iridology

Hvítufræði

Sclerology

Framhaldsaugnfræði

Advanced eyology

Persónuleika lithimnufræði

Personality- and pshycological iridology

Verklegt nám

Clinical training

EININGAR
Skólinn notar framhaldsskóla einingakerfi (frá 2009) til að meta umfang námsins sem er samtals 107 einingar
auk skyldufaga af heilbrigðissviði sem eru 14 einingar.

Námsþættir í tímaröð kennslu

Einingar

Heilsumeistarafræði 1 (Að vinna með eigin heilsu)

10

Heilsumeistarafræði 2 (Heimspeki og meðferðir)

2

Augnfræði grunnur

2

Næringarfræði

2

Lækningarfæði

2

Lithimnugreining

6

Kjarnaolíur 1

6

Lifandi fæði

5

Lífræn ræktun

1

Alþýðu-grasalækningar 1

5

Ætigarðurinn

2

Hvítugreining

6

Persónuleika-lithimnugreining

2

Sjálfsrækt

4

Heilsumeistarafræði 3 (Orkustöðvar og elementin)

6

Touch Therapy (Djúpsnerting)

6

Kjarnaolíur 2

6

Vettvangsferðir

1

Alþýðugrasalækning 2

5

Framhalds augnfræði

6

Heilsumeistarafræði 4 (Clinical naturopathy)

2

Blómadropar

4

Heilsumeistarafræði 5 (Að vinna sem heilsumeistari)

6

Tilfinningar og heilsa (Bodymind Naturopathy)

5

Heilsumeistarafræði 6 - Retreat

5

Samtals

107

Fög af heilbrigðissviði*

14

Í allt

121

*FÖG AF HEILBRIGÐISSVIÐI FRAMHALDSSKÓLA
Líffæra- og lífeðlisfræði

6 einingar

Sjúkdómafræði

6 einingar

Siðfræði

2 einingar

Kennslulotur/ársplan Heilsumeistaraskólans 2016
Ágúst

September

Nóvember

Janúar

Mars

Apríl/Maí

Júní

Skólasetning

Næringarfræði

Kjarnaolíur 1

Augnfræði grunnur

Kjarnaolíur 2

Lifandi fæði

Lífræn ræktun

Heilsumeistarafræði 1

Næringarfræði

Kjarnaolíur 1

Augnfræði grunnur

Neuro-auricular
Technique

Lifandi fæði

Ætigarðurinn

Heilsumeistarafræði 1

Lækningafæði

Regndropameðferð

Heilsumeistarafræði 2

Vitaflex meðferð

Lifandi fæði

Islenska lækningarjurtir

Lækningafæði

Kjarnaolíur 1

Heilsumeistarafræði 2

Kjarnaolíur 2

Lifandi fæði

Islenska lækningarjurtir

Lithimnugreining

Hvitugreining

Framhaldsaugnfræði

Sjálfsrækt

Heilsumeistarafræði 3 Alþýðu-grasalækningar

Lithimnugreining

Hvitugreining

Framhaldsaugnfræði

Sjálfsrækt

Heilsumeistarafræði 3 Alþýðu-grasalækningar

Lithimnugreining

Hvitugreining

Framhaldsaugnfræði

Sjálfsrækt

Heilsumeistarafræði 3 Alþýðu-grasalækningar

Framhaldsaugnfræði

Sjálfsrækt

Heilsumeistarafræði 3 Alþýðu-grasalækningar

1.
Á
R

2.
Á
R

Pers. lithimnugreining

Hagnýtt
heilsumeistarafræði

3.
Á
R

Alþýðu-grasalækningar

Fótasæla

Blómadropar

Heilsumeistarafræði 5

Líkami & tilfinningar

Fótasæla

Blómadropar

Heilsumeistarafræði 5

Líkami & tilfinningar

Fótasæla

Blómadropar

Heilsumeistarafræði 5

Líkami & tilfinningar

Fótasæla

Blómadropar

Lokaverkefni undirbúið

Líkami & tilfinningar

Ágúst /sept
Heilsumeistarafræði 6
Endurnyjanarvika
RETREAT
Sólheimar í Grimsnesi

+

Greiðslusamningur

Heildarnámsgjöld skólans eru kr 1.445.000 kr ef staðgreitt við skráningu.
Með greiðsludreifingu skiptast greiðslurnar yfir þrjú ár þannig:
•

349.000 kr. staðfestingargjald - fullri greiðslu staðfestingargjalds skal lokið eigi síðar en 15. júlí á fyrsta ári en
hægt er að hefja greiðslur staðfestingargjalds í mars með greiðsludreifingu (50.000 kr á mánuði).

•

36.000 kr. mánaðargreiðslur* í 36 mánuði sem hefjast í ágúst á fyrsta ári með gjalddaga 1. hvers mánaðar og
eindaga 15. hvers mánaðar. Síðasta greiðslan er í júlí á þriðja námsári.
Samtals með greiðsludreifingu kr 1.645.000 kr

Heilsumeistaraskólinn, kt. 590209-0310, bankareikningur 525-26-590209
Mánaðargreiðslur ber að greiða 1. hvers mánaðar, greiðslukrafa mun birtast í heimabankanum þínum. Dragist
greiðsla fram yfir eindaga leggjast dráttarvextir á, sem reiknast frá gjalddaga. Dragist greiðsla í 2 mánuði án þess
að haft sé samband við skólann fer gjaldið í innheimtu með tilheyrandi kostnaði.

Berist ekki greiðslur samkvæmt samningi getur skólinn meinað nemendum aðgang að kennslustundum.
Greiðslusamningurinn er bindandi og það er á ábyrgð nemenda að framfylgja samningnum.
Rjúfi nemandi samning þennan getur það leitt til þess að honum sé vikið úr námi skólans.

Hafi nemandi ekki lokið námi að fullu eftir þriggja ára námstíma og kýs að framlengja námið, vera nemandi áfram
og skila verkefnum fer skólinn fram á áframhaldandi greiðslur sem er 3.500kr á mánuði og 5.000 kr. fyrir útgáfu
og afhendingu viðurkenningarskírteinis. Við afhendingu skírteinis verður sjálfkrafa endir bundinn á greiðslurnar.
Hægt er að óska eftir að endurtaka námslotur sem byggja á fyrirlestrum frítt á meðan þú ert nemendi skólans.
*Heilsumeistaraskólinn mun enduskoða mánaðargreiðslur að vori ár hvert og aðlaga gjöldin miðað við verðbólgu
og vísitölur, sé það nauðsynlegt fyrir rekstrargrundvöll skólans. Hækkanir á námsgjöldum munu verða tilkynntar
með 3ja mánaða fyrirvara hið minnsta.

Heilsumeistaraskólinn, kt. 590209-0310, bankareikningur 525 - 26 - 590209
****************************************************************************************************

Ég, ___________________________________________________, hef lesið og samþykki hér með greiðslusamning
þennan.

_____________________________________________

_________________

Undirskrift

Dagsetning

+Endurgreiðslureglur
1. Sérhvert skólaár hefst þann 1. ágúst. Fyrsta og annað skólaár endar 31. júlí. Þriðja skólaári lýkur með
Retreat/endurnýjunarviku og útskriftarathöfn.
2. Fullri endurgreiðslu er heitið ef umsækjandi dregur umsókn sína úr Heilsumeistaraskólanum til baka
innan þriggja virkra daga eftir að umsókn hefur verið samþykkt með viðtali.
3. Hætti nemandi við að hefja nám og óski eftir endurgreiðslu á stafestingargjaldi getur hann farið fram á
helmings hluta af staðfestingargjaldi fram til 1. september á fyrsta námsári.
a. Ekki er hægt að krefjast endurgreiðslu stafestingargjalds eftir 1. september á fysta námsári.
4. Úrsögn úr náminu fer fram með skriflegri undirskrift á skrifstofu skólans og tekur uppsögn gildi við næstu
mánaðarmót.
a. Nemandi er skuldbundinn til að greiða námsgjöld út fyrsta skólasárið þrátt fyrir uppsögn
b. Kjósi nemandi að segja upp námi á seinni stigum námsins (á öðru eða þriðja námsári) er
nemandinn skuldbundinn til að greiða námsgjöld í 4 mánuði eftir uppsögn og uppsögn tekur gildi
næstu mánaðarmót eftir að skriflegri uppsögn hefur verið veitt móttaka.
5. Segi nemi upp eftir að hafa greitt námið í heild fyrirfram verður aðeins endurgreitt samkvæmt grein 2. og
3. Engin endurgreiðsla fæst ef nemandi hefur þegar hafið námið
6. Þegar að úrsögn úr námi berst er endir bundinn á nám nemenda í skólanum, en nemandi getur skilað inn
verkefnum þeim sem þegar hefur verið lokið eða mun verða lokið á næstu 2 vikum eftir að úrsögn tekur
gildi, kjósi hann það.
7. Ef um endurgreiðslur er að
Heilsumeistaraskólanum.

ræða

fara

þær fram

innan 30 daga

eftir að úrsögn berst

8. Skólinn áskilur sér rétt til að víkja nemanda úr námi hjá Heilsumeistaraskólanum vegna óviðunandi
námsframvindu, greiðsluvandamála eða ef hann uppfyllir ekki kröfur eða fer ekki eftir reglum skólans.
FYRIRVARAR: Heilsumeistaraskólinn áskilur sér rétt til að endurskoða greiðslur
námsuppsetningu, taka upp samkennslu, breyta dagsetningum, og/eða að fresta náminu.

árlega

og

breyta

****************************************************************************************************

Ég,______________________________________________________________, nemandi í Heilsumeistaraskólanum
samþykki hér með þær endurgreiðslureglur sem tilgreindar eru í ofangreindum liðum 1-8 og fyrirvara. Ég hef
einnig lesið og samþykkt skólareglur.

_____________________________________________

________________________

Undirskrift

Dagsetning

+

Umsókn

Kennsla Heilsumeistaraskólans felur í sér alhliða nám í heilsumeistarafræðum (naturopathy), fyrir
nemann sjálfan og sem starfsgrein. Engin skilyrði eru um reynslu í heildrænum meðferðum fyrir
innritun í námið.
Farið verður með allar upplýsingar í umsókninni sem trúnaðarmál.
Vinsamlegast skrifið með prentstöfum eða prentið svörin. Sendið umsóknina á tölvupósti á netfangið:
hms@heilsumeistaraskolinn.com eða sendið umsóknina í pósti á heimilisfangið:
Heilsumeistaraskólinn, Lífslindin, Vegmúla 2, 108 Reykjavík

Persónulegar upplýsingar
Nafn:
__________________________________________________________________________
Kennitala:
________________ - _____________
Heimilisfang:
__________________________________________________________________________
Póstnúmer, bær og land:
__________________________________________________________________________

Heimasími: ___________________

Vinnusími: ___________________ Farsími: ________________________

Netfang: _____________________________________

STUNDAR ÞÚ ANNAÐ NÁM?
__ já, hvaða skóla (nafn skóla og námsbraut) _____________________________________________________
__nei

NEFNDU ÞAU PRÓF EÐA RÉTTINDI SEM ÞÚ ÞEGAR HEFUR NÁÐ (þetta eru ekki skilyrði til námsins):
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
STARFAR ÞU EÐA HEFURU STARFAÐ VIÐ LÆKNINGAR, ÓHEFÐBUNDNAR LÆKNINGAR EÐA HEILUN?
__ já, hvað? _________________________________________________________________________________
__ nei

TENGILIÐUR ÞÍNN Í NEYÐ nafn og tengsl og simanúmer?

_______________________________________________________________________________________________
FYRRI REYNSLA Í MEÐHÖNDLUN Á HEILBRIGÐSISVIÐI EÐA INNAN HEILDRÆNNA MEÐFERÐA (ekki
skilyrði)?
_______________________________________________________________________________________________
FYRRI STÖRF
Vinsamlegast greindu frá helstu störfum sem þú hefur unnið, hve lengi og helstu viðfangsefni. Hvað
kenndu þessi störf þér?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
NÁM SEM ÞÚ HEFUR STUNDAÐ NÝLEGA?
Vinsamlegast segðu frá því hvaða nám þú hefur lagt stund á áður, hve lengi og hvaða gagn þú hafðir af
náminu.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

ÝMISLEGT:
Vinsamlegast svaraðu eftirfarandi spurningum í stuttu máli (ef við á) og sendu með í viðhengi.

1.
2.
3.
4.

Hvað heillar þig við að sækja um nám hjá Heilsumeistaraskólanum (HMS)?
Hverjar eru væntingar þínar til námsins hjá HMS?
Hvernig er þín sýn á námið hjá HMS og möguleikum þess fyrir þig?
Hvaða reynslu hefur þú af að vinna með fólk í einkatímum, ef einhverja? Vinsamlegast lýstu
hvernig vinna það var, reynslunni sem þú fékkst og árangrinum sem þú náðir.
5. Nemendur HMS þurfa að æfa sig í greiningu og meðhöndlun sem kennd er. Hefur þú hugleitt
hvernig og hvenær þú gætir komið þessu æfingarnámi inn í skipulag þitt?
6. Lýstu því á u.þ.b. einni blaðsíðu hver þú ert. Hverjir eru styrkleikar þínir, hverjir eru veikleikar
þínir? Við hvetjum þig til að draga fram þætti sem geta hjálpað okkur að skilja þig betur til að
geta mætt þörfum þínum betur.

*******************************************************************************************

Ég hef gefið allar upplýsingar eftir bestu vitund og vitneskju. Ég hef lesið í gegnum upplýsingablöð
Heilsumeistaraskólans um námið, skólareglur og réttindi og skyldur nemenda, um greiðslur og
endurgreiðslureglur og samþykki skilmála námsins hér með.

________________________________________

_______________

Undirskrift

Dagsetning

Fyrir hönd skólans viljum við þakka þér fyrir að hafa gefið þér tíma til að fylla út umsóknina og bjóðum
þig hjartanlega velkominn í þriggja ára nám Heilsumeistaraskólans.

Lilja Oddsdóttir, skólastjóri Heilsumeistaraskólans
Gitte Lassen, skólastjóri Heilsumeistaraskólans

