
 

    
 

     
 
 
      

 

   
 

 

 
 
 

 

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 
 

Ved samtidig bestilling av kurset  
klassisk homeopati 2 

2695,- kr / 3195,- med DVD 
 

 

 

 Bestilling: 
 

  Til Norsk heilpraktikerskole 
  v/ Lars Steinar Haugen 
 
 

  Email:  
  post@heilpraktikerskolen.no 
 
 

  Telefon: 951 74 291 
   
 

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

Som lege erfarte han, at det å bruke syntetisk medisin ofte ga store 
bivirkninger. Han begynte derfor å eksperimentere med å bruke medisin i 
mindre og mindre doser, og han endte med å utvikle den homøopatiske 
medisin, som bl.a. betegnes som læren om de små doser.  
 

 

 
 

 Norsk heilpraktikerskole  
 
 
 

 

Nettkurs  
Klassisk homeopati 1 

 

Grunnprinsipper og  
behandling av akutte lidelser 

 

Et kurs fra  
Norsk heilpraktikerskole  

 

www.heilpraktikerskolen.no 
 

Kurset gir deg en innføring i klassisk homeopatisk historie, prinsipper og 
filosofi. Og du blir introdusert for en rekke av de vanligste homeopatiske  
midlene, med fokus på behandling av akutte lidelser. Etter å ha deltatt på 
kurset vil du ha fått tilstrekkelig med kunnskap om midlene til å begynne å 
bruke de på mange forskjellige "akutte" tilstander.  
 

Kurset egner seg for godt deg som allerede er terapeut / behandler (uansett 
terapiform), og som ønsker å vite mer om den klassiske homeopatiske 
behandlingsformen og begynne å bruke de homeopatiske midlene som et 
supplement til dine andre terapiformer. 
 
Undervisningen omfatter: 
 

• Hva er klassisk homøopati? Historie og utvikling. 
• Hvem var Samuel Hahnemann? 
• Homøopati og livskraften 
• Likhetsprinsippet: ”Lignende helbreder lignende” 
• Fremstilling av homeopatiske midler 
• De forskjellige potenser 
• Homeopatisk sykdomsforståelse 
• Homeopatiske midlers virkemekanismer  
• Introduksjon til klassisk homøopatisk materia medica og repertorium  
• Dosering av de homeopatiske midlene ved akutt behandling 
• Forskjeller på akutt og kronisk behandling 
• Introduksjon til de vanligste midler til bruk på ulike akutte tilstander 
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I homeopatisk medisin er det medisinske stoffet 
fortynnet mange ganger gjennom den spesielle 
potenseringsprosessen, som overfører stoffets 
”vitalkraft” til løsningsmiddelet. Det betyr også at det 
benyttes helt spesielle prinsipper når de 
homeopatiske midlene ordineres. Først og fremst 
likhetsloven: ”Lignende helbreder lignende”. Denne 
loven beskriver, at det homeopatiske middelet 
benyttes ved symptomer hos syke mennesker, som 
ligner de symptomer, som det samme middel kan 
fremkalle hos friske mennesker 
   



 

 
 
 
 
 

 

    
 

     
 
 
      

Foreleser:  
Heilpraktiker og homeopat Lars Steinar Haugen 
Lars Steinar Haugen 

Et kurs fra  
Norsk heilpraktikerskole  

 

www.heilpraktikerskolen.no 

Kursnivå 
Dette kurset er best egnet for 

                     
 

Nybegynner                Videregående                Avansert 

 

Kurset inngår i heilpraktikerutdannelsen 
Les mer om utdannelsen på vår hjemmeside www.heilpraktikerskolen.no 

 
 

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

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

Kurset arrangeres som 
nettkurs. Alt du behøver for 
å følge undervisningen er en 
PC og nettforbindelse. 
 
Du kan og bestille kurset 
som opptak. 

 

Vil gjennom hele undervisningen fokusere på, hvordan du kan bruke 
forståelsen av den klassiske homeopatien i din behandling 

 

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 . 


