”Alle sykdommer oppstår gjennom mangel på
et bestemt livsnødvendig mineralstoff”
Dette er den første av 4 læresætninger, som
Dr. med. Wilhelm H. Schüssler fremsatte allerede
på 1800-tallet. Dr. Schüssler er grundlegger av
cellesalt-terapien, som han også kalte ”En
forenklet terapi”.

Norsk heilpraktikerskole

Nettkurs i

Cellesaltterapi
(Dr. Schüsslers cellesalter)

3 - 4. februar 2018

Cellene har bruk for mineralstoffer til alle sine mange prosesser. Mangler
mineralstoffene, kan celleoppbygningen ikke foregå normalt. Det påvirker
hele kroppen og dens selvhelbredende mekanismer og kan føre til
ubalanser og sykdom. Når vi tilfører de rette mengder av mineralstoffer, vil
cellen igjen begynne å fungere optimalt og kroppens selvhelbredende
mekanismer kan igjen tre i kraft. Eller som Dr. Schüssler sier i sin annen
læresætning: ”Ved tilførsel av det manglende mineralstoff vil helbredelse
inntreffe.”
På bakgrunn av denne forståelsen utviklet Dr. Schüssler 12 homeopatisk
potenserte cellesalter. Han baserte sin terapi på disse 12 midlene, hvor
mineralstoffene tas opp direkte i blodet gjennom munnens slimhinner.
Siden har andre lagt til flere cellesalter (15 stk) og forskjellige
kombinasjonsmidler. Og den dag i dag benyttes cellesaltene fortsatt av
mange heilpraktikere og andre behandlere som en sentral del av et
behandlingsopplegg.

Arrangeres som
nettkurs:
Antall undervisningstimer: 8

- Lørdag 3.2 Kl 1000 - 1400
- Søndag 4.2 Kl 1000 - 1400

Opptak av kurset:
Kan du ikke delta når kurset arrangeres
Bestill nettkurset som opptak i stedet.

Kursavgift:
1250- kr
Ved påmelding etter påmeldingsfristen
kommer et tilegg på 250,- kr til
kursavgiften.

Kursets innhold:
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Hvem var Dr. Schüssler?
Hva er et cellesalt?
Cellesaltenes dosering og virkning
Cellesaltterapi VS homeopati
Cellesalter VS tilskudd av ordinære mineraler
Ansiktsdiagnostikk og cellesalter
Inflammasjonsprosessen og cellesalter
Syre/base balansen og cellesalter
De tre aggregattilstandene – sol, gel og durus
De 12 grunnleggende cellesalter
De 15 nye cellesaltene og kombinasjoner

Inkludert kompendium og kursbevis

Påmelding:
Til Norsk heilpraktikerskole
Email:
post@heilpraktikerskolen.no
Telefon: 951 74 291
Påmeldingsfrist 25.1.2018

Ansiktsdiagnostikk og cellesalter:
På kurset lærer du blant annet om midlenes ansiktsdiagnostikk

Foreleser:
Lars Steinar Haugen

EKSEMPEL

Natrium Sulpuricum
- Betent blålig / rød, spesielt på nesen
”alkoholikernese”
- Grønngullig fargetone på tinningene
og ved ytre øyevinkel, foran ørene,
på neseryggen, pannen, og under
underleppen
- Hevelser i tårekannalene
- Gulaktig farge i øyets sclera (senehinne)

Kurset inngår i heilpraktikerutdannelsen
Oppstart av nytt kull i januar 2018

Kursnivå
Dette kurset er best egnet for
Nybegynner

Videregående

Et kurs fra
Norsk heilpraktikerskole
www.heilpraktikerskolen.no

Avansert

For mer informasjon om heilpraktikerutdannelsen
se vår hjemmeside www.heilpraktikerskolen.no

Leder av Norsk Heilpraktikerskole,
og driver klinikk i Oslo.
Heilpraktiker og homeopat
Bc i biokjemi og driver egen klinikk i Oslo

Kurset arrangeres som
nettkurs. Alt du behøver for
å følge undervisningen er en
PC og nettforbindelse

