
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLETNA ŠOLA IZ HOMEOPATIJE 
 
5. do 7. junij 2009 
hotel Barbara, Fiesa 
 
 
 
Po zelo dobrem odzivu na prvo poletno šoli smo se odločili, da tudi letos organiziramo poletno šolo iz 
homeopatije, na katero so še posebej vabljeni vsi, ki so že končali triletno izobraževanje, vabljeni pa so 
seveda tudi tisti, ki še niso zaključili izobraževanja. Urnik je bolj sproščen, tako da bomo imeli tudi nekaj 
prostega časa. S poletno šolo bomo začeli v petek dopoldne ob 10. uri in končali v nedeljo ob 13. uri. 
 
Tokrat bo predavala nizozemska zdravnica homeopatinja Resie Moonen, dr. med. Dr. Moonen prakticira 
homeopatijo od leta 1985. Zasebno homeopatsko ambulanto ima v Belgiji (Vroenhoven) in na 
Nizozemskem (Maastricht), predava pa od leta 1995. Redno predava na SHO (Stichting Homeopatische 
Opleidingen, Wageningen) – homeopatski šoli na Nizozemskem ter na seminarjih po Evropi. Bila je 
referentka na kongresu LMHI v Berlinu (2005) in Oostendeju (2008) ter na konferenci Celebrating Links 
(2007) v Heidelbergu. Znana je po izjemnih predstavitvah materije medike, ki so vedno zelo dobro 
dokumentirane in ilustrirane s številnimi primeri iz njene dolgoletne prakse. Dr. Moonen je članica Odbora 
Bhaktapur Homeopathic International Clinic v Nepalu, kjer občasno tudi predava in dela. 
 
Tema letošnje poletne šole bodo homeopatska zdravila iz skupine lilijevk (Liliaceae). Dr. Moonen bo 
predstavila znana in manj znana homeopatska zdravila te skupine (Lilium tigrinum, Veratrum album, 
Sabadilla, Ornithogalum, Trillium pendulum, Crocus, Iris versicolor, Iris tenax, Helonias, Colchicum, Aloe, 
Aletris, Convallaria), ki so pogosto potrebna tako na začetku kot ob koncu življenja. Tema skupna tej 
skupini zdravil je pripadnost in izključenost.  
 
Dr. Moonen bo predstavila tudi težave v nosečnosti (bruhanje, diabetes gravidarum, srbenje, žalost med 
nosečnostjo, porod itd.) in uporabo homeopatije v paliativni oskrbi. Predstavitve homeopatskih zdravil bo 
pospremila s primeri iz prakse in z video primeri. 
 
Predavanje bo v angleščini, konsekutivno bo tolmačila Irena Gorišek, dr. med. 
 
Poletna šola obsega 20 učnih ur in je del nadaljevalnega homeopatskega izobraževanja po smernicah 
Evropskega odbora za homeopatijo (ECH) in Mednarodne zveze zdravnikov homeopatov (LMHI). 
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PROGRAM POLETNE ŠOLE IZ HOMEOPATIJE 
 
 
Petek, 5. junij 2009 
  
9.30 – 10.00 Registracija udeležencev 
  
10.00 - 13.00 Teme skupine Liliaceae in ključno zdravilo Lilium tigrinum 
  
13.00 – 16.00 Odmor za kosilo 
  
16.00 - 19.00 Druga homeopatska zdravila skupine Liliaceae s primeri 
 
 
Sobota, 6. junij 2009 
  
9.00 – 13.00 Težave med nosečnostjo: homeopatska zdravila iz skupine Liliaceae 
  
13.00 – 17.00 Odmor za kosilo 
  
17.00 – 19.00 Druga zdravila, ki so indicirana pri menstrualnih težavah, v nosečnosti in porodu 
 
 
Nedelja, 7. junij 2009 
  
9.00 – 13.00 Liliaceae v paliativni (terminalni) oskrbi in pri drugih težkih primerih 
  
 
kotizacija: 
redni člani SHD: 185,00 € 
študentski, upokojeni in brezposelni redni člani: 100,00 € 
nečlani: 210,00 € 
 
prijava: 
Prosimo vas, da izpolnjeno prijavnico pošljete najkasneje štirinajst dni pred začetkom seminarja na 
sedež društva (Ulica bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana) ali na info@shd.si in kotizacijo poravnate vsaj pet 
dni pred začetkom seminarja na transakcijski račun društva (Nova Ljubljanska banka, SI56 0201 5025 
6696 253) ter potrdilo o vplačilu prinesete na seminar. 
 
Zadnji rok za pisno odjavo je tri (3) delovne dni pred začetkom seminarja. V tem primeru vam plačano 
kotizacijo povrnemo v celoti. Za kasnejšo odjavo ali neudeležbo na seminarju kotizacije ne vračamo. 
 
rezervacija hotelske sobe: 
hotel Barbara, Fiesa (www.hotelbarbarafiesa.com) 
telefon 05 617 90 00; telefaks 05 617 90 10; E: hotel.barbara@siol.net 
 
Priporočamo pravočasno rezervacijo hotelske sobe, saj je običajno hotel Barbara v tem času že precej 
zaseden. Pri rezervaciji hotelske sobe navedite, da ste udeleženec poletne šole SHD. 
 
podrobnejše informacije: 
info@shd.si 


