
Metamedicin® = Bio-Psyko-Social 
Diagnos, Terapi & Förebyggande

Ibland dyker något nytt upp och transformerar en hel industi. 
Gå djupare och lär dig applicera naturlagarna och läkandets hemligheter. 

Inbjudan till en 2-dagars utbildning i Metamedicin    

     Delta i 2-dagars utbildningen och du lär dig bland annat:

 Orsaken och läkningsprocessen bakom alla sjukdomar
 Specifika känslomässiga konflikter bakom alla symptom
 Alla viktiga punkter och faser i en läkningsprocess
 Organreaktioner (symptomer) i stress- & återhämtningsfas
 Integrativ modell för bio-psyko-social diagnos, terapi & förebygande
 Dessutom övningar som gör att du får praktisera det du lär dig

Ett revolutionerande nytt healingparadigm 
för läkare, terapeuter och privatpersoner  

Är Metamedicin något för dig? 
Här kommer ett smakprov av vad du kommer att få.

Viktiga punkter och faser i en läkningsprocess: Varje sjukdom går igenom specifika punkter 
och faser. Att känna till de två faserna och dess symptom kommer i sig själv att transformera 
din färdighet att diagnosiera och applicera en effektiv behandling.



 

Vad är Metamedicin®?
En Bio-Psyko-Social Diagnos, Terapi & Förebyggande Modell

Metamedicine®,  upptäckt  och  framgångsrikt 
applicerat  av  europeiska  doktorer  och 
terapeuter  sedan  80-talet,  tar  medicin  och 
läkande till en ny nivå. Du kommer att förstå det 
biologiska syftet och hur intelligent vår organism 
är, Metamedicinen® förklarar alla symptom (från 
cancer till  förkylning),  via sinnet och hjärnan till 
det fysiska symptomet.

Bio-psyko-social hälsa och förebyggande

Den  Metamedicinska® Diagnos-  &  Terapi- 
processen  är  baserad  på  ett  holistisk  och 
integrativt  koncept.  Målen  med  en 
metamedicinsk konsultation är  bio-psyko-social 
hälsa.

Metamedicin är baserad på 10 huvud principer 
och  biologiska  naturlagar.  Kunskapen  om dem 
omvärderar  vår  nuvarande  förståelse  om 
sjukdom och skapar en ny plattform för alla som 
är intresserde av hälsa.

Alla hälsoproblem är intelligenta och biologiskt 
meningsfulla reaktioner, som triggas igång av 
en konfliktchock d.v.s. traumatiska situationer. 
Varje organ är direkt relaterat till ett specifikt 
konfliktinnehåll. 
Exempel: Bröst (duktalt) = separation; bröst 
körteln = oro/bråk konflikt; hud (epidermis) = 
förlust av kontakt; lungor alveoler = rädsla för 
döden; bronken slemhinna = revir rädla; lever = 
existens; skelett= självnedvärdering, etc.

Varje  sjukdom  går  igenom  specifika  punkter 
och  faser –  ovärderlig  information  för  att 
effektivisera  din  arbete  med  diagnos  & 
behandling.  Metamedicin  kommer  att  tillföra 
den bästa  tänkbara  strukturen  för  framgång 
inom hälsovården.

Varför är det så viktigt? 

Med förståelse för Metamedicin kan du exakt lokalisera 
den  specifika  konflikt  som  orsakade  symptomet.  Vi 
behöver inte längre gissa! Föreställ dig hur det kommer 
att påverka effektiviteten av din terapi eller behandling. 

Tack vare att du förstår orsaken och processen kan du 
arbeta med och stödja den naturliga läkningsprocessen 
och då kan nuvarande terapier appliceras mer effektivt 
och framgångsrikt, 

Finn nästa Metamedicinkurs på http://www.metamedicine.se/calendar/

Referenser

- Jag introducerades till principerna för metamedicin genom Terry Elston, 

grundaren av NLP World. Inom några timmar hade min uppfattning om 

varför man blev sjuk och hur man kunde bli frisk igen fullständigt kullkastats. 

Efter att jag jobbat i flera år inom det medicinska yrket började bitarna falla 

på plats om hur känslor kan skapa sjukdom.  Långt ifrån att vara ett annat 

dunkelt holistiskt koncept, grundades metamedicinen av en tysk läkare som 

noggrant tog fram röntgenologisk och histologisk bevisning för systemet. 

Resultatet är en revolution inom vetenskap och medicin genom att den tar 

ett kliv framåt inom integrerade hälsoparadigmer. Susanne Billander är en 

utomordentlig lärare som inte enbart lägger fram de intellektuella ramarna 

för systemet, men som även förmedlar en djup känsla av holism och enhet 

som man med ord inte kan beskriva. Jag rekommenderar verkligen denna 

kurs. 

Dr Manjir Samanta-Laughton, MBBS, allmänläkare och författare till  

boken Punk Science

http://www.metamedicine.se/calendar/


Kursledare

Susanne Billander
Personlig coach, Master Practitioner of NLP, Master Time Line Therapist och 
Metamedicine Health Coach & Trainer, arbetar internationellt. Förutom kurser och 
föredrag för privatpersoner och företag håller Susanne också privata sessioner. 
Susanne har skrivit boken ”Metamedicin – Hemligheten bakom cancer och andra 
sjukdomar”

Kurspris: 2300 kr (boken (skickas när du anmäler dig) +fm & em fika ingår)
Tider: 10-17

Du finner kurskalendern på http://www.metamedicine.se/calendar/

Om du sprider denna inbjudan och får med dig en vän/vänner drar jag av 
400 kr från din kursavgift per person, som tack för 

marknadsföringshjälpen.

Kontakta Susanne Billander för mer info, för att anmäla dig och/eller köpa boken:
Telefon: 070 5087979 eller Email: coachsb@email.com Internet: 

www.metamedicine.se 

Info om boken

Boken kostar 200 kr + 22kr frakt. Vill du beställa den skickar du ett email till 
Susanne, coachsb@email.com, med namn och adress så kommer den med posten.

Kommentarer om boken:

It is a pleasure to have The Secret to Cancer and other diseases on my website.  Susanne Billander is the one person who 
you would want in the world taking care of a very complex series of research and presuppositions about the body and 
mind and the connection between events and illnesses. 

In a society that loves to herald the new dawn every few minutes, Susanne leads you gently through a journey of 
exploration and discovery, so you can find your own conclusions about how the body reacts to external influences.

This is not a book for the believers or for the critics; it’s a book that we all should take on board and discuss. My 
intention is that every person will have the chance to see this information in the space of my lifetime. 

Terry Elston – Director of NLP World Ltd

mailto:coachsb@email.com


Love it, well written and to the point. Very personal and lots of feeling. Exactly what is needed as an entry book.
 
Johannes Fisslinger, President of the Meta-Medicine Association

Tack för ditt värdefullt jobb att skriva denna bok. Den upplyser mej 
om metamedicinens tillvägagående och potential, och tilltalar mej 
mycket.

Min syn på hälsa och sjukdom präglas redan länge av Den Nya 
Medicinens rön. Att förmedla dessa via Dr Hamers böcker och yttrande 
är dock inte så lätt - för mycket personlig tragedi och kamp följer 
med så att många känner sej frånstötta.
Mina farhågor att Hamers  betydelse förnekas eller skyms undan inom 
Metamedicinen (medan dessa funna och detaljerat kartograferade 
naturlagar utgör 90 % av Metamedicinens bas) har inte bekräftats i 
din bok, vilket jag uppskattar.

Jag hittade även en skillnad som jag uppfattar som mycket positiv:
Ansatsen beskriven i din bok ger mera hopp att inte bara överlevandet 
utan fullständigt tillfrisknande är möjligt. Detta genom att tyda på 
personens självansvar o potential genom att välja o fokusera. Du har 
tagit i betraktelse de nya rön som kvantfysiken o forskning kring 
kreativ tankekraft ger, och därmed utvidgat / modificerat 
naturlagarna.
Även om vissa av forskningarna ännu saknar beviskraft, även om den 
använde evolutionsteorin inte håller under vetenskaplig belysning. 
Jag känner att du kommer nära sanningen.

Enligt min uppfattning tar dessa ändamålsenliga biologiska 
särprogramm hand om att man överlever de flesta konflikter o får en 
plats i gemenskapen / ekosystemet även utan att man medvetet behöver 
bry sej om det. Även konfliktbetingade psykoser (konstellationer) är 
ändamålsenliga i o m att den skapade tankestrukturen biologiskt ska 
underlätta överlevandet.
Men de kan även leda till en utökad förmåga att tänka i nya banor, 
eller att bemöta livet o omgivningen på ett nytt sätt.
Och genom att förstå dessa inställningar i hjärnan och karaktär som 
en utmaning, en styrka eller ett spegel för vilka ens livsteman är, 
får man tillträde till människans egna "gudomliga" natur.
Detta är något som jag i min roll som terapeut vill utveckla mera som 
verktyg. Att hjälpa människor förstå och bearbeta symtom som 
utvecklingspotential.

Jag ska rekommendera din bok till mina patienter o andra intresserade.

Sommarhälsningar från Åland
Kora

Ellers må jeg få gratulere deg med velskrevet bok! Jeg har hatt stor glede av å lese den. Lettlest bok med gode 
forklaringer! Gleder meg til at den med tiden kommer ut både på norsk og andre språk :-)
 
Fortsatt God Sommer!
Klem Gro :-)
 

Och TACK för god läsning! Äntligen känner jag mig mer fri när jag hör ordet cancer! (det har jag väntat på :) )
Super roligt att du skrivit denna bok. 
 Jag upplever boken som en trygghet och eftersom jag gillar din pedagogik känns det naturligt att läsa. 
 
Lisa Hansson


