
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLETNA ŠOLA IZ HOMEOPATIJE 
Resie Moonen, dr. med. 
 
5. do 7. junij 2015 
hotel Barbara, Fiesa 
 
 
Na letošnji poletni šoli bo predavala nizozemska zdravnica in homeopatinja Resie Moonen, dr. med. 
Pri nas je prvič predavala junija 2009. Dr. Moonen prakticira homeopatijo že trideset let, predava pa 
od leta 1995. Zasebno prakso ima v Belgiji (Vroenhoven) in na Nizozemskem (Maastricht). Redno 
predava v združenju Homeopathie Stichting na Nizozemskem ter na številnih seminarjih in kongresih 
po svetu. Od septembra 2003 na Maastrichtski univerzi predava tudi o homeopatiji. Je članica Odbora 
Bhaktapur Homeopathic International Clinic  v Nepalu, kjer občasno tudi predava in dela.  
 
Dr. Resie Moonen je znana po izjemnih predstavitvah materije medike, ki so vedno zelo dobro 
dokumentirane in ilustrirane s številnimi primeri iz njene dolgoletne prakse. 
 
Na poletno šolo ste vabljeni vsi, ki ste že končali triletno podiplomsko izobraževanje in seveda tudi vsi, 
ki še niste zaključili osnovnega izobraževanja in usposabljanja. Poletna šola obsega 20 učnih ur in je 
del nadaljevalnega podiplomskega izobraževanja in usposabljanja iz homeopatije po smernicah 
Evropskega odbora za homeopatijo (ECH) in Mednarodnega združenja zdravnikov homeopatov 
(LMHI). 
 
 
Program 
 
Glavna tema poletne šole bo avtoimunske in nevrološke bolezni – novi pogledi uporabe 
homeopatskih zdravil glede na periodni sistem elementov in družine rastlin ter materija medika z video 
primeri. 
 
 
Urnik 
 
 dopoldne  kosilo  popoldne 
petek 10.00 – 13.00  13.00 – 15.00  15.00 – 19.00 
sobota 9.00 – 13.00  13.00 – 16.00  16.00 – 19.00 
nedelja 9.00 – 13.00     

 
Registracija udeležencev je v petek od 9.30 do 10. ure. S poletno šolo bomo začeli v petek ob 10. uri 
in končali v nedeljo ob 13. uri. Odmori bodo v dogovoru s predavateljico. 
 
Predavanje bo v angleščini, konsekutivno tolmačenje bo zagotovljeno. 

http://www.homeopathyeurope.org/
http://liga.iwmh.net/


 

 
Kotizacija 
 
− plačilo kotizacije do 25. maja 2015 220 € 
− plačilo kotizacije po 25. maju 2015 240 € 
− plačilo kotizacije do 25. maja 2015 za brezposelne in upokojene redne člane društva 100 € 
 
 
Prijava 
 
Prosimo vas, da do 25. maja 2015 izpolnite elektronsko prijavnico na naši spletni strani ter kotizacijo 
poravnate pred začetkom seminarja na transakcijski račun društva (Nova Ljubljanska banka, SI56 
0201 5025 6696 253). Plačilo ugodne kotizacije v višini 220 evrov je do 25. maja. 
 
 
Odpoved udeležbe 
 
Če se seminarja ne boste udeležili, nam odjavo pošljite na elektronski naslov info@shd.si. Pri 
odpovedi, ki jo bomo prejeli do 1. junija 2015, vam bomo znesek kotizacije vrnili v celoti. Vračilo bo 
izvedeno po seminarju. Za kasnejšo odjavo ali v primeru neudeležbe na seminarju kotizacije ne 
vračamo. 
 
 
Naslov hotela 
hotel Barbara, Fiesa 
telefon 05 617 90 00; telefaks 05 617 90 10 
E: hotel.barbara@siol.net 
W: www.hotelbarbarafiesa.com 
 
Podrobnejše informacije: info@shd.si 
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