
 

 
 
 
 
 
 
 
POLETNA ŠOLA IZ HOMEOPATIJE 
Yvonne Pernet-de Ridder, dr. med. 
 
28. do 30. maj 2010 
hotel Barbara, Fiesa 
 
 
Na letošnji poletni šoli, ki je posvečena homeopatskemu zdravljenju otrok, bo predavala nizozemska 
pediatrinja in homeopatinja Yvonne Pernet–de Ridder, dr. med. Dr. Pernet-de Ridder je med letoma 1977 
in 1981 delala kot pediatrinja v pediatrični bolnišnici v Haagu, med letoma 1981 in 1987 pa je vodila 
oddelek za otroke med drugim in sedmim letom z vedenjskimi, zdravstvenimi in socialnimi problemi. V tem 
času si je pridobila dodatne izkušnje, veščine in znanja s področja pediatrije, psihologije in pedagogike, kar 
ji še danes pomaga pri njenem delu z otroci. Od leta 1987 ima homeopatsko ambulanto na Nizozemskem. 
Redno predava tako na začetnih kot nadaljevalnih seminarjih na Nizozemskem ter po Evropi. Je tudi 
supervizorka. Yvonne je izjemna predavateljica, še posebej za homeopatsko zdravljenje otrok. Na osnovi  
več kot tridesetletnih izkušenj zdravljenja in dela z otroci, nam bo na svojevrsten način približala to 
zahtevno tematiko in predstavila njen način, kako opazovati in poslušati otroka in kako slišati to, kar nam 
otrok želi povedati. 
 
Na poletno šolo, ki je del nadaljevalnega izobraževanja iz homeopatije, ste vabljeni vsi, ki ste že končali 
triletno izobraževanje in seveda tudi vsi, ki še niste zaključili osnovnega 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. Predavanje bo v angleščini, konsekutivno tolmačenje bo 
zagotovljeno. 
 
Poletna šola obsega 20 učnih ur in je del nadaljevalnega homeopatskega izobraževanja po smernicah 
Evropskega odbora za homeopatijo (ECH) in Mednarodnega združenja zdravnikov homeopatov (LMHI). 
 
kotizacija: 
− plačilo kotizacije do vključno 14. maja 2010 185,00 € 
− plačilo kotizacije po 14. maju 2010 210,00 € 
− plačilo kotizacije do vključno 14. maja 2010 za študentske člane ter brezposelne in 

upokojene redne člane 
100,00 € 

 
prijava: 
Vljudno vas prosimo, da izpolnjeno prijavnico pošljete najpozneje štirinajst dni pred začetkom poletne 
šole na sedež društva (Ulica bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana) ali na info@shd.si in kotizacijo poravnate 
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 poletne šole. V tem primeru vam plačano 
kotizacijo povrnemo v celoti. Za kasnejšo odjavo ali neudeležbo na seminarju kotizacije ne vračamo. 
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rezervacija hotelske namestitve: 
hotel Barbara, Fiesa 
telefon 05 617 90 00; telefaks 05 617 90 10; E: hotel.barbara@siol.net; W: www.hotelbarbarafiesa.com 
 
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 
 
 
 
 
PROGRAM POLETNE ŠOLE IZ HOMEOPATIJE 
 
Petek, 28. maj 2010 
  
9.30 – 10.00 Registracija udeležencev 
  
10.00 – 13.00 Homeopatija od rojstva do drugega leta starosti 

Kaj je normalno in tipično za to starostno skupino 
Zdravila kot so Carcinosinum, Psorinum, Medorrhinum, Borax, Lacs, Vernix in druga 
»morska« zdravila 

  
13.00 – 16.00 Odmor za kosilo 
  
16.00 – 19.00 Homeopatija pri otrocih od drugega do petega leta starosti 

Kaj je normalno in tipično za to starostno skupino 
Zdravila kot so Lycopodium, Silicea, Nux vomica, Natrium muriaticum in druga zdravila 

 
 
Sobota, 29. maj 2010 
  
9.00 – 13.00 Homeopatija pri otrocih od petega do devetega leta starosti 

Kaj je normalno in tipično za to starostno skupino 
»Živalska« in druga zdravila 

  
13.00 – 17.00 Odmor za kosilo 
  
17.00 – 19.00 Homeopatija pri otrocih od devetega do dvanajstega leta starosti 

Zelo občutljivi otroci. Kaj je normalno in tipično za to starostno skupino 
Zdravila pripravljena iz pajkov 

 
 
Nedelja, 30. maj 2010 
  
9.00 – 13.00 Homeopatija v puberteti/adolescenci 

Kaj je normalno in tipično za to starostno skupino 
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder  - hiperaktivni otroci), ASS 
(Autism/Asperger's Syndrome) idr. 

 


