Litteraturliste til heilpraktiker utdannelsen
1: Pensumlitteratur
Pensumlitteratur på heilpraktikerutdannelsen er de utleverte kompendiene
og eventuelt annet materiale ved hvert enkelt kurs.
Alle kompendier (elektronisk) er inkludert i studieavgiften.
Kompendiene sendes normalt ut på mail til studenten før hvert kurs.
Dersom du ikke selv kan skrive ut kompendiene, kan disse kjøpes fra skolen (sendes i posten ved webinar)
I kursmodul bioregulasjonsmedisin / homotoxikologi
Er oppslagsboken Bioterapeutisk index fra HEEL obligatorisk.
Fås kjøpt fra skolen, pris 350,- kr

2: Tilleggslitteratur
For den som ønsker utfyllende litteratur,
litteratur til å fordype seg på enkelte fag / områder og oppslagsbøker anbefaler vi følgende tileggslitteratur:
Til modulene heilpraktikkens kjerneområder 1 og 2
- HOMEOPATI av Andrew Lockie ISBN: 9788251781725 - Norsk utgave
- Materia Medica over de homeopatiske (enkelt)midler
Aktuelle bøker vil bli anbefalt på homeopatikurset
- Organon av samuel Hahnemann 6. utgave ISBN: 82-91425-03-5 norsk utgave
NB: Den engelske versjon kan lastes ned gratis på nettet og vil bli lagt ved når vi sender ut kurskompendiet
- Heel Bioterapeutisk indeks 2012 utgaven eller nyere, engelsk utgave
(NB er obligatorisk i kursmodul Homotoxikologi)
- Nya naturlekarboken av Raimo Heino ISBN: 9789151835440
- Biological medicine – The future of natural healing av Thomas Rau
ISBN-13: 978-3925524646 engelsk utg
- Medisinplanter i Norge av Rolv Hjelmstad ISBN: 9788205419148
- Iridology vol II av Bernard Jensen ISBN: 978-0960836062
- Grunnlag for en utvidet legekunst av Rudolf Steiner og Ita Wegmann
ISBN: 9788291425047 norsk utgave
- Ressursside på nettet om urter: www.rolv.no
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Til modul biorgulasjonsmedisin / Homotoxikologi
- Heel Bioterapeutisk indeks 2012 utgaven eller nyere, engelsk utgave
NB er obligatorisk i denne modulen
- Introduction to Bioregulatory medicine av Alta Smit mfl (engelsk) ISBN: 978-3131476111
Sykdomslære / patologi
Eksempel - Sykdomslære og patologisk anatomi. Næss, O., Fjeld, H. 2012 utgaven.
Kursene i modulen homotoxikologi har integrert en del sykdomslære / patologi
Medisinsk ordbok
- Eksempel Kunnskapsforlaget medisinske ordbok (Magne Nylenna) 2009 / 7 utg eller nyere.

Til modul auriculoterapi og fysiske terapier
Auriculoterapi 1 av Raphael Nogier dansk utgave
Auriculoterapi 2 av Raphael Nogier dansk utgave
Øreakupunktur med personlig preg av Yves Rouxeville dansk utgave
Fotoner og livet, lysehandling / fargeterapi av Pierre Magnin norsk utgave
Alle bøker i auriculoterapi vil være mulig å bestille og få utlevert på undervisningen av underviser
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Til modul kosthold og ernæring
- Basal biokemi, med klinisk perspektiv av Vibeke Diness Borup ISBN: 9788777496516 (på dansk)
Er en bra bok hvis du ønsker mer lesestoff i biokjemi, eller kan brukes som en oppslagsbok.
- Den tilbageholdte viden om helbredelser: Robby Curdorf ISBN: 9788791487002 (på dansk)
Inneholder mye bra om kosthold og næringsstoffer. (samt kritikk mot legemiddelindustrien) Anbefales:
- En oppslagsbok i vitaminer og mineraler Er og nyttig å ha i klinikken senere.
(Ingen anbefaling på en bestemt bok, finnes mange bra bøker)
(Kompendiet i grunnleggende ernæring vil og inneholde mye stoff om dette)
Oppslagsverk finnes og på nettet: om vitaminer, mineraler og sporstoffer
se nettsiden til helsekostopplysningen
http://www.helsekostopplysningen.no/Innhold/Kost--Kosttilskudd/Vitamniner-og-mineraler/
- Takk for maten av Eva Fjeldstad ISBN: 9788230012758
- Næringsmedisinska uppslagsboken av Petter Wilhelmson ISBN: 9789163179105 (på svensk)
- Ilustrert farmakologi: Simonsen,Aarbakke, Lysaa - 2 -bind ISBN: 8276749496
For den som ønsker å lære mer farmakologi eller ha et oppslagsverk i farmakologi
- Felleskatalogen. Med oversikt over alle legemidler (NB ny utgave hvert år)
Vi ska lære å slå opp i og bruken av denne på farmakologikurset. Er og nyttig å ha i klinikken senere
Finnes også på nettet: www.felleskatalogen.no
- Norsk legemiddelhandbok for helsepersonell
Er et godt alternativ til felleskatalogen
Finnes også på nettet www.legemiddelhandboka.no

Flere bøker enn de som står på denne listen, blir anbefalt på enkelte av kursene
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