
 

 
 
 
 
 
 
 
POLETNA ŠOLA IZ HOMEOPATIJE 
Kees Dam, dr. med. 
 
27. do 29. maj 2011 
hotel Barbara, Fiesa 
 
 
Na četrti poletni šoli, ki je letos posvečena homeopatskemu zdravljenju duševnih motenj, bo predaval 
nizozemski zdravnik in homeopat Kees Dam, dr. med. Tisti, ki ste se udeležili prve poletne šole veste, da je 
izjemen predavatelj, ki s svojim sproščenim pristopom res pritegne in navduši vsakega poslušalca posebej. Dr. 
Dam prakticira homeopatijo od leta 1981. Homeopatsko prakso ima skupaj z 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, na Šri Lanki in v drugih državah. Redno objavlja prispevke v reviji Homeopathic Links in je 
soavtor posebne številke te revije, ki je bila posvečena različnim vrstam mleka v homeopatiji. Sodeloval je pri 
številnih preizkusih zdravil, kot so Lac maternum, Lac humanum, Ayahuasca itd. Redno predava na 
Nizozemskem, v Nemčiji, Švici ter občasno v Bosni in na Hrvaškem. 
 
Poletna šola obsega 20 učnih ur in je del stalnega nadaljevalnega podiplomskega izobraževanja in 
usposabljanja iz homeopatije po smernicah Evropskega odbora za homeopatijo (ECH) in Mednarodnega 
združenja zdravnikov homeopatov (LMHI). 
 
Na poletno šolo ste vabljeni vsi, ki ste že končali triletno osnovno izobraževanje in seveda tudi vsi, ki še niste 
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. Predavanje bo v angleščini, 
konsekutivno tolmačenje bo zagotovljeno. 
 
Program poletne šole 
 
Petek, 27. maj 2011 
  
9.30 – 10.00 Registracija udeležencev 
  
10.00 – 13.00 Preizkus homeopatskega zdravila na seminarju – teorija in praksa 

Homeopatsko zdravljenje duševnih motenj 
  
13.00 – 16.00 Odmor za kosilo 
  
16.00 – 19.00 Homeopatsko zdravljenje duševnih motenj – nadaljevanje 

Sanje v homeopatiji 
Materija medika z video primeri 
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Sobota, 28. maj 2011 
  
9.00 – 13.00 Poročanje o rezultatih preizkusa zdravila 

Dve osnovni čustvi: ljubezen in strah ter njuni stanji zavesti 
Materija medika z video primeri 

  
13.00 – 17.00 Odmor za kosilo 
  
17.00 – 19.00 Štiri glavne oblike strahu 

Dve moderni miazmi: klamidija kot sikotična miazma in bolerioza kot sifilitična miazma 
 
Nedelja, 29. maj 2001 
  
9.00 – 13.00 Rezultati preizkusa zdravila – poskus izoblikovanja slike preizkušanega zdravila 

Materija medika z video primeri 
  
 
 
Kotizacija 
− plačilo kotizacije do 13. maja 2011 185 € 
− plačilo kotizacije do 13. maja 2011 za študentske člane ter brezposelne in upokojene redne člane 100 € 
− plačilo kotizacije po 13. maju 2011 210 € 
 
Prijava 
Prosimo vas, da izpolnjeno prijavnico pošljete najpozneje do 13. maja 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. 
 
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 


