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Kursavgift:
Homeoprofylakse (HP) er bruken av potenserte stoffer på en
systematisk måte til å forebygge utvikling av karakteristiske
symptomer ved infeksjonssykdommer (Definisjon etter Dr.Isac Golden)
HP ble oppdaget på slutten av 1800 tallet av homeopatiens grunnlegger
Samuel Hahnemann. Siden den gang har HP blitt utviklet videre, bla av
australianeren Dr. Isac Golden. HP er klinisk testet gjennom mer enn
200 år. I fra 1950 årene og frem til i dag, er det gjennomført
mange studier, som viser at metoden er både effektiv og bivirkningsfri.
Undervisningen omfatter blant annet:
♦ Hva er homeoprofylakse?
♦ Hvorfor homeoprofylakse?
♦ Homeoprofylakse VS homeoptisk behandling.
♦ Homeoprofylakse VS vsiner
♦ Genus epidemicus og nosoder.
♦ Reise / korttids homeoprofylakse.

Kurset passer for
- Terapeuter som ønsker å
tilby homeoprofylakse i klinikken
- Privatpersoner som ønsker å
bruke homeoprofylakse til seg
selv eller i familien.
- Deg som kun ønsker å lære om
temaet
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♦ Sykdommer det kan immuniseres mot.
♦ Langtids homeoprofylakse program
Dekker alle sykdommer som inngår i det norske vsinasjonsprogrammet.
♦ Praktisk veiledning til bruk av programmet.
♦ Sikkerhet og reaksjoner.
♦ Faktorer som kan nedsette virkningen.
♦ Evidens baserte studier, Studier på effekt Hvor godt virker homeoprofylakse
♦ Om viktigheten av god ernæringsstatus
♦ Cov- id profylakse, forebygging, + litt om cov vax skader, shedding og long cov- id.
♦ Hvor kjøpe homeoprofylakse midler

1095- kr
Ved påmelding etter påmeldingsfristen
kommer et tilegg på 200,- kr til
kursavgiften.

Påmelding
og betaling:
Du kan betale kurset med kort her:
https://norskheilpraktikerskole.podia.
com/live-nettkurs-homeoprofylakse25-9-2021
Når du betaler blir du automatisk
påmeldt på kurset.

Ønsker du i stedet å betale med
faktura: Send email til
post@heilpraktikerskolen.no
Telefon: 951 74 291

Påmeldingsfrist 19.9.2022

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

Foreleser:
Lars Steinar Haugen
Heilpraktiker og homeopat. Bc i biokjemi. mm
Har tatt Dr. Isac Goldens internasjonale
utdannelse i homeoprofylakse.
Leder av og underviser ved Norsk Heilpraktikerskole.
Driver heilpraktikerklinikken i Oslo.

www.heilpraktikerklinikken.no
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