
 

 
 
 
 
 
 
 
 
POLETNA ŠOLA IZ HOMEOPATIJE 
 
6. do 8. junij 2008 
hotel Barbara, Fiesa 
 
 
Odločili smo se, da letos prvič organiziramo poletno šolo iz homeopatije, na katero so še posebej vabljeni vsi, 
ki so že končali osnovno izobraževanje (temu je prilagojen tudi program), obenem pa lahko tisti, ki jim manjka 
še nekaj ur, zaključijo triletno izobraževanje. Program je bolj sproščen, tako da bomo imeli tudi nekaj prostega 
časa. S poletno šolo bomo začeli že v petek dopoldne. 
 
Predaval bo nizozemski zdravnik homeopat Kees Dam, dr. med. Dr. Dam prakticira homeopatijo od leta 1981. 
Homeopatsko prakso ima skupaj z dr. Yvonne Lassauw v Amsterdamu. Skupaj sta bila med letoma 1992 in 
1994 založnika nizozemsko-belgijske revije za klasično homeopatijo Simillima. Kot član nizozemskega 
združenja Homeopati brez meja je med drugim poučeval in zdravil v Bosni in Hercegovini ter na Šri Lanki v 
času po cunamiju. Veliko objavlja v reviji Homeopathic Links in je soavtor posebne številke te revije, ki je bila 
posvečena različnim vrstam mleka v homeopatiji (sodeloval je pri preizkusih zdravila, kot so Lac maternum, 
Lac humanum itd.). Preizkušal je tudi južnoameriško halucinogeno rastlino Ayahuasco, o čemer bo nekaj 
povedal na seminarju. Redno predava na Nizozemskem, v Nemčiji, Švici, Bosni in na Hrvaškem. Raznolike in 
bogate izkušnje vam bo poskušal prenesti skozi vedno aktualne teme, ki so navedene v programu. Je izjemen 
predavatelj in vedno pripravi tudi kakšno prijetno presenečenje. Predaval bo v angleščini, konsekutivno pa bo 
prevajala Irena Gorišek, dr. med. 
 
Poletna šola obsega 20 učnih ur in je del nadaljevalnega homeopatskega izobraževanja po smernicah 
Evropskega odbora za homeopatijo (ECH). 
 
PROGRAM 
 
Petek, 6. junij 2008 
  
9.30 – 10.00 Registracija udeležencev 

 
10.00 - 13.00 Preizkus zdravila (teorija preizkusov zdravil na seminarjih in izkušnje udeležencev) 

 
 Homeopatija in posttravmatski sindrom (PTSS – post-traumatic stress syndrom - model za 

razumevanje bolnikov, simptomov in zdravil); primer bosanskega vojaka 
 

16.00 - 19.00 Homeopatija in posttravmatski sindrom – nadaljevanje 
 

 Thuja: materija medika, originalna situacija, primer 
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Sobota, 7. junij 2008 
  
9.00 – 13.00 Poročanje o rezultatih preizkusa zdravila (15 minut) 

 
 Teorija objektnih odnosov (object relations theory); problem simbioze in kako to uporabimo 

v homeopatski praksi 
 

17.00 – 19.00 Različne vrste mleka - materija medika in primeri 
 

 
 
Nedelja, 8. junij 2008 
  
8.30 – 12.30 Rezultati preizkusa zdravila – poskus izoblikovanja slike preizkušanega zdravila 

 
 Ayahuasca - preizkus zdravila, materija medika in primeri 
 
 
kotizacija: 
redni člani SHD: 175,00 €; študentski, upokojeni in brezposelni redni člani 60,00 € 
nečlani: 200,00 € 
 
Vljudno vas prosimo, da izpolnjeno prijavnico pošljete do 20. maja 2008 na sedež društva (Ulica bratov 
Babnik 10, 1000 Ljubljana) ali na info@shd.si in kotizacijo poravnate pred začetkom poletne šole ter potrdilo o 
vplačilu prinesete na seminar (Nova Ljubljanska banka, SI56 0201 5025 6696 253). 
 
rezervacija: 
hotel Barbara, Fiesa (www.hotelbarbarafiesa.com) – telefon 05 617 90 00, faks 05 617 90 10 
 
Priporočamo pravočasno rezervacijo hotelskih sob, saj zna biti hotel Barbara v tem času precej zaseden. Pri 
rezervaciji hotelske sobe navedite, da ste udeleženec seminarja SHD. 
 
 
podrobnejše informacije: info@shd.si 


