Den tyske legen Samuel Hahnemann oppdaget og utviklet de
homeopatiske prinsippene på 1700 tallet.

Norsk heilpraktikerskole

Dette kurset er etterfølgeren til kurs 1 om klassisk homeopati til
akuttbehandling. Kurset tar for seg hvordan vi kan arbeide med klassisk
homeopati ved kroniske tilstander. Og hvordan vi kan anvende de klassiske
enkeltmidler som konstitusjonsmidler.

Prøvninger

Nettkurs

Dette kurset gir deg forståelsen av hvordan klassiske
homeopati arbeider med kroniske tilstander og
konstitusjonsmidler.
Du får en dypere forståelse av homeopatiens
vesen. Du får dessuten repetert, hvordan du bruker
det homeopatiske repertorie og materia medica.
Samt en grundig innføring i og forståelse for noen av
de mest brukte homeopatiske konstitusjonsmidler

Klassisk homeopati 2
Konstitusjonsmidler
og kronisk behandling

Prøvninger av de ulike homeopatiske midlene har avdekket en rekke
individuelle karakteristika og symptomer, både fysiske og psykiske. I klassisk
homeopati søker man å finne det middel, som passer best med de
symptomer og personlighetstrekk, pasienten fremviser. Et velvalgt
homeopatisk konstitusjonsmiddel styrker pasienten på et dypere plan enn
akuttmidlene, avhjelper lokale symptomer og gir økt velbefinnende.

Kurset er et opptak
av tidligere arrangert
nettkurs.
Spilles av / streames over nett
DVD kan kjøpes som tilegg
Antall undervisningstimer: 12

Kursavgift:
1495,- kr / 1795 med DVD

Påmelding:
Til Norsk heilpraktikerskole
v/ Lars Steinar Haugen

Undervisningen omfatter:
•
•
•
•
•
•
•

•
Et kurs fra
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Å arbeide med homeopatiske midler som konstitusjonsmidler.
Kroniske sykdommer og miasmer.
Klassifisering av symptomer, hvilke symptomer er viktigst for valg av
middel og hvordan finner vi disse viktige symptomene?
Det homeopatiske intervjuet.
Bruk av Materia Medica og Repertorie
Valg av potens
De viktigste homeopatiske konstitusjonstypene og midlene.
Om reaksjoner på behandlingen og evaluering av behandlingen

Email:
post@heilpraktikerskolen.no
Telefon: 951 74 291

Foreleser:
Heilpraktiker og homeopat Lars Steinar Haugen

Lars Steinar Haugen
Heilpraktiker, Homeopat, Bci biokjemi
og utdannet legemiddelkonsulent.
Leder av og underviser ved Norsk Heilpraktikerskole,
og driver egen klinikk i Oslo. Arbeider i klinikken med
blant annet bioregulasjonsmedisin, homeopati,
Dornmetoden
og matvareintolleranser .
Vil gjennom hele undervisningen fokusere på, hvordan du kan bruke
forståelsen av den klassiske homeopatien i din behandling

Kurset inngår i heilpraktikerutdannelsen
Les mer om utdannelsen på vår hjemmeside www.heilpraktikerskolen.no
Kursnivå
Dette kurset er best egnet for
Nybegynner

Videregående

Et kurs fra
Norsk heilpraktikerskole
www.heilpraktikerskolen.no

Spar 20 på kursavgiften
ved å melde deg på og betale en hel kursmodul samlet
Avansert

Mer informasjon finner du på vår hjemmeside www.heilpraktikerskolen.no

