Kurser i isopatiske lægemidler: SANUM-præparater og Spenglersaner.
Kurserne henvender sig til alle behandlere og sundhedsprofessionelle med interesse for holistisk medicin,
homøopati og naturlig behandling. Kurserne giver indsigt i, hvordan vi kan betragte sygdom og symptomer
som udtryk for helbredelse, og hvordan kroppens iboende immunforsvar kan styrkes og hjælpes med
naturlige og bivirkningsfri lægemidler, der arbejder med kroppens egne mekanismer og bidrager positivt til
kroppens selvhelbredende bestræbelser.

”SANUM-dagen”
Kurset indeholder en teoretisk gennemgang af det historiske og empiriske grundlag for udviklingen af Sanumpræparaterne – som giver en grundlæggende forståelsen af, hvordan præparaterne virker fysiologisk.
Der undervises i det enkelte isopatiske præparats virkeområde, og der gives praktiske behandlingseksempler
på anvendelse af præparaterne i kombinationer.
Kursus dag på Sjælland:
Tid:
Sted:

4. maj 2019
Kl. 9.30 – 16.30
Danhostel Ishøj Strand, Ishøj Strandvej 13, 2635 Ishøj

Kursus dag i Jylland:
Tid:
Sted:

22. juni 2019
9.30 – 16.30
Danhostel Horsens, Flintebakken 150, 8700 Horsens
-------------------------------------------------------------------------------------------------

”Spenglersan-dagen”.
Kurset giver en præsentation af Dr. Med. Carl Spenglers opdagelser indenfor immunterapi med
mikrobiologiske komponenter i hans eget system kaldet Spenglersan.
Der undervises i, hvordan Spenglersan-serien kan anvendes, og hvordan man kan kombinere de enkelte
præparater med hinanden og med andre terapiformer. Der gives eksempler fra klinikpraksis.
Spenglersan-testen gennemgås og vises i praksis.
Kursus dag i Jylland:
Tid:
Sted:

31. august 2019
9.30 – 16.30
Danhostel Horsens, Flintebakken 150, 8700 Horsens

Kursus dag på Sjælland:
Tid:
Sted:

5. oktober 2019
Kl. 9.30 – 16.30
Danhostel Ishøj Strand, Ishøj Strandvej 13, 2635 Ishøj
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Praktisk information:
Underviser på kurserne:

Mads Wedel-Ibsen.
Mads er uddannet heilpraktiker, er underviser på Heilpraktikerskolen og har 20
års praktisk klinikerfaring.

Tilmelding:

Hvis du ønsker at deltage, skal du sende en mail til info@alexapharma.dk,
med dit fulde navn og den ønskede kursusdag/dage.
Du vil derefter modtage en bekræftelse på din tilmelding og en anmodning om
at indbetale kursusgebyret (400 kr.).
Når gebyret er indbetalt, er du tilmeldt kurset.
Du modtager kvittering og kursusbeviset på mødedagen.
Sidste frist for din tilmelding er 4 uger før kursusdagen.

Pris for deltagelse:

400 kr. pr. kursusdag. Beløbet indbetales på konto: 3409-11610803.

Forplejning:

Der vil blive serveret let morgenmad, frokostbuffet og forfriskninger i løbet af
dagen.
Vil du overnatte på stedet i fbm. en kursusdag, bør du aftale dette med
kursusstedet i så god tid som muligt. Evt. overnatning vil være for egen regning.

RAB-point:

Medlemmer af Foreningen af Praktiserende Biopater, Naturopather og
Phytoterapeuter , Naturopaxis og Dansk Heilpraktikerforening optjener:
1 point pr. undervisningslektion, frokosten (1 time) fratrækkes = 6 point.
ZCT -medlemmer optjener 7 point pr. kursusdag.
Er du RAB-registreret i en anden forening, bedes du henvende dig til din
forening for oplysning om evt. RAB-point i fbm. kurserne.

Hvis du ønsker at forberede dig eller genopfriske din viden inden deltagelsen på et kursus, kan du læse
”Behandlerkompendiet”, som er tilgængeligt på: www.alexapharma.dk/intern-information/
Login = bruger,
Password= info
Har du spørgsmål vedr. kurserne eller præparaterne, er du meget velkommen til at kontakte ALEXAPHARMA
på info@alexapharma.dk eller telefon: 22412659.
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