
INFORMATION ISISMETODEN UTBILDNING 

Isismetoden är en holistisk behandlingsmetod, som syftar till att skapa balans i kroppens alla 

energinivåer. 

Den är en djupverkande behandlingsmetod som bygger på energiterapi, massage, kiroterapi och 

stretch. 

Isismetodens nyckelord är Innerlighet, Självkännedom, Inkännande, Sensitivitet 

 

 

 

Utbildningen riktar sig till dig som  

*har eller parallellt går en basmedicinsk utbildning  (finns distansutbildningar tex här: Svenska 

Friskvårdsförbundet) 

*har fyllt 18 år 

*vill lära dig en behandlingsmetod som verkar på alla energiplan i organismen 

*vill komplettera befintlig behandlingsmetod  

*är redo att utveckla dig själv personligt och yrkesmässigt 

*önskar kombinera arbete med intresse 

 

Kursplanen innehåller  

*Självkännedom – meditation, Isisyoga, eget energiarbete 

*Energimedicin – energinivåer, meridianer, flöden, nervsystem vs meridianer, energizoner 

*Reflexzoner – anatomiskt, fysiologiskt, energimässigt 

*Isismetoden – flödesmassage, kiropterapi, utformning, utförande 

*Praktiskt arbete – elevbehandlingar inom gruppen, klinikbehandlingar och klientbehandlingar 

mellan kurshelgerna 

*Allmänterapi – mat som medicin, kosttillskott, homeopatica, ergonomi 

*Klinikarbete – klientmottagande, journalföring, tystnadsplikt, GPDR 

*Tentamen och Examen med diplomering och certifiering. 

KURSINFO 

Plats: Isis Källa Naturmedicin, Aulingatan 22b, Ystad 

Kursledare: Lotta Everwidh, diplomerad homiatriker och grundare av Isismetoden 

Kursstart 14/1-23.  

Kursslut 8/12-24. 

Antal kurstimmar:  14timmar/kurshelg, 70 timmar /termin, totalt 280 undervisningstimmar 

Utöver detta tillkommer : Klientbehandlingar 50 st á 90min=  75 h samt Examensarbete: 45 h 

(9h/kursmånad termin 4) Totalt 400 utbildningstimmar. 

KURSDATUM 

Termin 1, 2023: 14-15/1, 11-12/2, 11-12/3, 15-16/4, 13-14/5 

Termin 2, 2023: 12-13/8, 16-17/9, 14-15/10, 11-12/11, 9-10/12 

Termin 3, 2024: 13-14/1, 10-11/2, 9-10/3, 13-13/4, 11-12/5 

Termin 4, 2024: 10-11/8, 14-15/9, 12-13/10, 9-10/11, 7-8/12 



Sista anmälningsdag: 31/10-2022 till lotta@isiskalla.se 

Terminskostnad: 12500 kr  (exkl moms) Total kostnad: 50.000 kr (exkl moms)/ 4 terminer  

Anmälningsavgift: 25% av terminskostnaden, 2500 kr, inbetalas samtidigt med anmälan till bg 5252-

4634. (Återbetalas om kursen av någon anledning inte genomförs) 

Kommunikationer: Bussar och tåg, samt flyg till Sturup eller Kristianstad Flygplats med 

bussförbindelser till Ystad. 

Boende: Finns många pensionat här i Ystad. Vid intresse kan detta ordnas gemensamt för alla 

kursdeltagare. 

Kost:  För självkostnadspris kan frukost, lunch och fika ordnas. I övrigt tas egen mat med. Det finns 

mikro, kokplatta, kylskåp att tillgå i lokalen. 

 

ÖVRIG INFO 

 

I avgiften ingår:  

*Komplett kurskompendium 

*Meridiankarta 

*Elevmedlemsskap i Svenska Friskvårdsförbundet 

*Certifiering 

Detta behöver du ta med: 

*Egen bänk, massageolja (handdukar finns) 

*Anteckningsblock och penna 

*Pärm  med register och plastfickor att förvara anteckningar och journaler i 

*Yogamatta och mjuka kläder 
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