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Telefon 7467 8290  Mobil  21958290  Email info@hjemmebehandlinger.dk 

Kære hjemmebehandler 
Vi byder dig velkommen til vores lille alternative online boghandel – der er alternativ såvel  i 

indhold og måden boghandlen fungerer på: 

• Du kan købe kursusbøger og behandlingsmoduler inden for området hypnose og alternative 

metoder, som du kan bruge til dig selv og dine nærmeste. 

• Du kan vælge at have den behandler, der har udarbejdet materialet, med dig på sidelinjen. 

• Du er ikke bare en kunde – vi ønsker at være der for dig og lære dig, at bruge de metoder, vi 

har udviklet i klinikkerne. 

Dine downloads 
Du har bestilt produktet: 

Kursushæfte:  Få styr på dit immunforsvar med akutryk 

Indhold:  

• Velkomstbrev: Det du læser her i Pdf- format 

• E-kursusbog: Få styr på dit immunforsvar med akutryk  flipbogs-format /html5 

• E-kursusbog: Få styr på dit immunforsvar med akutryk  flipbogs-format /exe  

• E-kursusbog: Få styr på dit immunforsvar med akutryk Pdf-format 

Vedrørende gratis moduler og  gratis e-kursusbøger 
Da du har downloadet et af vores gratismaterialer er der ikke fuld vejledning og supervision, som 

der altid er til vores købeprodukter – men du er altid velkommen til at stille enkelte spørgsmål via 

e-mail:(jan@hjemmebehandlinger.dk ) 

På samme måde er udgivelsen ikke lavet i EPUB- udgaven men kun i PDF og de to Flipbogsudgaver, 

der bygger på PDF-bogen. 

Til gengæld må du med vores gratis udgivelser gerne dele materialet med alle andre -  bare det 

sker i originalversionen…       

Endelig vil vi  blive meget glade, hvis du vil tilbagemelde dine erfaringer med vores bøger & 

moduler -eller hvis du har relevant ris, ros eller forslag i øvrigt. 

God arbejdslyst herfra, 

Helen og Jan, Hjemmebehandlinger.dk 

 

https://hjemmebehandlinger.dk/
mailto:jan@hjemmebehandlinger.dk
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Generelt om indholdet af downloadspakkerne: 
 

 

Kontakt og Vejledning undervejs 
Det er selvfølgelig op til dig, hvordan og i hvor høj grad du ønsker at gøre brug af vores hjælp 

undervejs – dette har du valgt ved købet. 

Du kan på siden “kontakt” i dit produkt finde de kontaktmuligheder du har - alt efter om du har 

valgt, at klare det selv, være standardbruger eller plusbruger. 

Se også på hjemmesiden under fanen: Standard eller Plusbruger 

 

Downloads 
Du har som udgangspunkt 5 downloads af hver fil i pakken du har købt, og dit download står af 

sikkerhedshensyn åben i 72 timer fra køb -  men kan genåbnes ved behov inden for den første 

måned. (21958290) 

Det er en god idé at hente alle dine downloads og gemme dem i en mappe. 

De fleste filer kan downloades direkte - men enkelte er af tekniske grunde pakket i en zip-mappe – 

de skal derfor først pakkes ud med et zip-program som f.eks. IZArc , som er godt og gratis. 

 

Hjælpeprogrammer og apps 
Vores e-kursusbøger og behandlingsmoduler er lavet i formater så flest mulige kan læse eller høre 

dem uden videre på pc, smartphone, laptop, boglæsere, lydafspillere. 

Formaterne vi bruger er typisk: Lyd: MP3 - Læsestof og lyd: Epub, html og exe - Læsestof: PDF 

Du kan på vores hjemmeside under fanen ”Vejledninger og rådgivning” hen ad vejen se nærmere  

 

 

Hvordan gør du 
Vi anbefaler dig altid at læse dette velkomstbrev først (det håber vi jo så at du har gjort      ) 

Dernæst orientere dig i materialet for at få overblik og vælge hvilken udgave af materialet du 

bedst kan lide. 

 

https://hjemmebehandlinger.dk/
https://hjemmebehandlinger.dk/hjemmebehandlingsmetoden/standard-eller-plusbruger/
https://www.izarc.org/
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Typisk vil der i materialet være følgende udgaver: 

PDFbog 

En enkel udgave af læsestoffet til dine kurser eller behandlinger - (evt. med tilhørende MP3 til 

lyden, hvis det er et behandlingsmodul) 

Kan læses af din browser eller enhver PDF-Reader - f.eks. Adobe Reader (gratis) 

 

Lydmodul 
I behandlingsmodulerne, hvad enten der er tale om lydbehandling eller hypnose, er lydfilerne altid 

lavet i mp3, da stort set alle afspilninger rummer denne mulighed. 

Det rene behandlingsmodul er ofte suppleret med 1-2 udgaver med underliggende elementer som 

forstærker virkningen. 

 

Epub-bog   
En smart form for E-bog – der rummer alt til dit kursus eller din behandling:  læsestof, lyd og evt. 

videoklip. 

Da vi har valgt at lave bøgerne i den nyeste version af Epub, er det langt fra alle readers der er 

med på noderne. 

Vælg derfor  Kotobee Reader eller  Adobe Digital Edition , eller en opdateret Browser som Edge, 

Firefox eller Opera, hvor Epub kan læses direkte. 

 

Flipbog 

En e-bogstype der i 3D ligner en rigtig e-bog eller et e-hæfte.   

Der er også i dette format lyd integreret, men ikke med helt de samme muligheder 

som i EPUB-udgaven. 

Da Flipbøger er lavet i html eller exeformat, kan de med fordel bare læses i din 

sædvanlige browser. 

Når det er gjort er det i princippet bare at følge de anvisninger, der er i materialet og 

den vejledning vi giver dig, hvis du støder på problemer undervejs. 

OBS eksekverbare filer ofte af din pc’s sikkerhedssystem ses som noget, der kan være 

usikkert skal nu måske vælge at have tillid til produkt inden du får lov at 

downloade… 

 

https://hjemmebehandlinger.dk/
https://get.adobe.com/dk/reader/
https://www.kotobee.com/products/reader
https://www.adobe.com/dk/solutions/ebook/digital-editions/download.html

