För dig som är utbränd
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Utbränd?
Utmattningssyndrom kan ge både fysiska och
psykiska symptom. Sjukdomen smyger sig ofta på.
Vi har många gånger hört personer som säger att
plötsligt kunde de inte hittar hem eller att du
inte vet hur man gör saker som man vetat om
tidigare.
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Är
du
eller
utbränd?

har

varit

Då kanske den här kursen är något

för dig?
Här går vi igenom tillstånd som kan vara aktuella
för att få en bra återhämtning efter utmattning.
Det finns mängder av tecken på utmattningssyndrom
eller utbrändhet. Ju tidigare du känner igen dem
och gör något åt din situation, desto mindre är
risken att du blir allvarligt sjuk.
Utmattningssyndrom kan ge både fysiska och
psykiska symptom. Sjukdomen smyger sig ofta på.
Vi har många gånger hört personer som säger att
plötsligt kunde de inte hittar hem eller att du
inte vet hur man gör saker som man vetat om
tidigare.
Vanliga symptom kan vara: Värk, hjärtklappning,
magproblem, magkatarr, högt blodtryck, trötthet.
Ångest,
oro,
koncentrationssvårigheter,
minnesluckor, sömnproblem.
I den här kursen går vi igenom hur vi själva kan
behandla oss med homeoapti
Kursens innehåll:
Vad händer i kroppen när vi tillsätter ett
homeopatiskt medel? Vad är homeopati och hur
fungerar det?
Potens dvs hur “starkt” medel och vilken dos
i vilket läge

Information om 5 medel där du får lära sig
hur och när de ska användas
Hur du behandlar olika tillstånd som ofta
finns i vardagen vid/under/efter utbrändhet.
Vanligt är utmattningsstillstånd som
tröttheten, sömnsvårigheterna, motviljan som
kan finnas, modlösheten som kan infinna sig,
sorgen och känslan av att inte veta vart man
ska eller vad man vill.
Tillgång till frågeforum i form av Facebook
grupp under kursens gång där kursen även
ligger och man kan läsa den i egen takt
5 medel ingår i kursen, det är rör som är
fyllda så det ska räcka till en eller ett par
akutsituationer.
Möjlighet att boka upp ett individuellt
samtal kommer att finnas under kursens gång
Historik så du lär känna var Homeopatin
kommer ifrån
Bonusar: Smartguide där du snabbt ser vilket
akutmedel du behöver
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Kursen är för dig som:

Vill kunna behandla dig själv med homeoaptiska
medel. Helt naturligt och helt utan biverkningar.
Vi går igenom symptom som är vanliga symptom.
Vanliga symptom kan vara: Värk, hjärtklappning,
magproblem, magkatarr, högt blodtryck, trötthet.
Ångest,
oro,
koncentrationssvårigheter,
minnesluckor, sömnproblem.

Pris
2495:- inkl moms
Köp kursen Utbränd

Möjlighet till delbetalning och faktura finns
För info: info@svenskahomeopatkliniken.se
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Köp kurs här
Create Account
Existing Account
Skapa konto

Nu är det dags att skapa ett konto för att kunna logga in på
din kurs. Har du redan ett konto sedan tidigare så välj detta
alternativ och logga in.
Användarnamn:
Förnamn:
Efternamn:
E-post:
Lösenord:
Ange önskat lösenord. Tänk på att det måste vara minst 8
tecken långt.
Jag
godkänner
användarvillkoren
för
Svenska
Homeopatkliniken.
Läs
mer
under
https://www.svenskahomeopatkliniken.se/anvandarvillkor/
Vill du ta emot e-post med nyheter och information om kurser
och vår verksamhet på Svenska Homeopatkliniken? Markera då
här.Du kan närsomhelst avsluta prenumerationen.
Spara

Username
Password
Forgot Password?
Login
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