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Bli heilpraktiker ved Norsk Heilpraktikerskole
Heilpraktikerutdannelsen er en bred
og grunnleggende utdannelse i naturmedisin.
Du blir en naturmedisinsk "allmennpraktiker"
På studiet får du en god og bred kompetanse
på mange av naturmedisinens fagområder.

3 års utdannelse til heilpraktiker
Utdannelsen består av 6 kursmoduler a 1/2 år + noen tilleggsfag.
Studiet er et deltidsstudie med undervisning på helg og kveldstid
og kan kombineres med heltids eller deltids arbeid.
- Den teoretisk del av undervisningen er nettkurs / webinar.
- Den praktiske delen av undervisningen foregår i Oslo
- Avsluttende heilpraktikereksamen hos heilpraktikerskolen i Danmark

Utdannelsen(kull 2) har oppstart februar 2017 - Modul heilpraktikkens kjerneområder 1

STUDIESTART- KURSMODUL HEILPRAKTIKKENS KJERNEOMRÅDER 1
Oppstartssamling i Oslo: 4 - 5 februar 2017
Les mer på hjemmesiden: http://www.heilpraktikerskolen.no/2/Heilpraktiker1.htm

De 6 kursmodulene utgjør 700 undervisningstimer.
I tilegg kommer medisinske fag, VEKS fag,
førstehjelpskurs og noen tilvalgsfag.
Det kan søkes om fritak fra fag som du har fra
tidligere (dokumentasjon på timer og innhold kreves)

Hva koster Heilpraktiker utdannelsen
Prisen varierer noe for hver kursmodul
Prislisten og betalingsbetingelser kan lastes
ned fra hjemmesiden.

Norsk heilpraktikerskole: email post@heilpraktikerskolen.no TLF: 951 74 292

Vi samarbeider med heilpraktikerskolen i Danmark
som har utdannet heilpraktikere i 30 år.
Vi samarbeider blant annet om utveksling av forelesere, studieopplegg, kvalitetssikring
og eksamen. Samarbeidet gjør det mulig for oss å tilby en av norges beste og mest
omfattende utdannelse i naturmedisin / alternativ behandling.
Hos oss får du en bred kunnskap hvor du lærer mange av naturmedisinens
fag og områder. Du får en dyp innsikt i hvordan mennesket fungerer,
hvordan og hvorfor vi blir syke, og hva som skal til for å gjenvinne helsen.
Du lærer mange redskaper du kan bruke i din praksis / klinikk som
heilpraktiker. Du lærer å veilede om helse, du lærer flere analyse og
behandlingsformer som gir deg ulike innfallsvinkler til hvordan du best kan
behandle / hjelpe hver enkelt.

På utdannelsen lærer du lærer blant annet fag som:
Moderne bioregulasjonsmedisin (homotoxikologi), homeopati (klassisk og kompleks)
cellesaltterapi, antroposofisk medisin, immunterapi, urtemedisin, irisanalyse og visuell analyse, ,
kopping, øreakupunktur (aurikuloterapi etter den franske modellen) ernæringslære,
matvareintoleranser, klinisk undersøkelse, psykologi biokjemi, farmakologi, patologi, anatomi og
fysiologi og mye annet.

Leder av Norsk Heilpraktikerskole:
Lars- Steinar Haugen
Takk for din interesse for heilpraktikerutdannelsen
Ønsker du mer informasjon om utdannelsen er du
velkommen til å sende oss en mail eller ringe oss for
en uforpliktende prat om utdannelsen.
Med Hjertelig Hilsen

Påmelding / kontakt

post@heilpraktikerskolen.no
951 74 291
Hjemmeside: www.heilpraktikerskolen.no
Nyhetsbrev: Hold deg oppdatert på utdannelse og kurs fra heilpraktikerskolen
Meld deg på vårt nyhetsbrev og få tilsendt nyheter om utdannelsenog invitasjoner til kurs fra oss.
Fyll ut og send inn skjema på vår hjemmeside www.heilpraktikerskolen.no
eller send oss en e-mail: post@heilpraktikerskolen.no så legger vi deg til manuelt.
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