
 

 
 
 
 
 
 
 
 

POLETNA ŠOLA IZ HOMEOPATIJE 
Reinhard Flick, dr. med. 
 
30. maj do 1. junij 2014 
hotel Barbara, Fiesa 
 
 
 
Na letošnji poletni šoli bo predaval avstrijski zdravnik in homeopat Reinhard Flick, dr. med. Dr. Flick ima že 
od leta 1985 zasebno homeopatsko prakso na Dunaju in je od leta 1995 redni predavatelj v Avstrijskem 
društvu za homeopatsko medicino (Österreichische Gesellschaft für homöopathische Medizin). Je tudi 
podpredsednik omenjenega društva. Objavil je številne strokovne prispevke v avstrijskih in mednarodnih 
homeopatskih revijah ter predaval na svetovnih kongresih LMHI in drugje. Več o predavatelju si lahko 
preberete na njegovi spletni strani www.flick-ord.at. 
 
Program 
 
Tema poletne šole bo »Materija medika z video primeri«. Dr. Reinhard Flick bo z video primeri predstavil 
zdravljenje z velikimi kislinskimi homeopatskimi zdravili (Nitricum acidum, Flouricum acidum, Phosphoricum 
acidum, Muriaticum acidum). Po vsakem video primeru bo poglobljena predstavitev zdravila, s poudarkom 
na ključnih in potrdilnih ter mentalnih simptomih. 
 
Posebnost letošnje poletne šole pa bo predstavitev hitrega in zanesljivega izbora zdravil za akutne težave. 
 
Urnik predavanj 
 

 dopoldne  kosilo  popoldne 
petek 10.00 – 13.00  13.00 – 16.00  16.00 – 19.00 
sobota 9.00 – 13.00  13.00 – 16.00  16.00 – 19.00 
nedelja 9.00 – 13.00     

 
V petek je registracija udeležencev od 9.30 do 10. ure. Odmori pa bodo v dogovoru s predavateljem. 
 
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). 
 
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. S poletno šolo bomo začeli v petek dopoldne ob 
10. uri in končali v nedeljo ob 13. uri. Poletna šola bo potekala v hotelu Barbara v Fiesi. Predavanje bo v 
angleščini, konsekutivno tolmačenje bo zagotovljeno. 



 

Stran 2 od 2 

 
Kotizacija 
 plačilo kotizacije do 19. maja 2014 220 € 
 plačilo kotizacije po 19. maju 2014 240 € 
 plačilo kotizacije do 19. maja 2014 za brezposelne in upokojene redne člane društva 100 € 
 
Prijava: 
Prosimo vas, da do 19. maja 2014 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 19. maja. 
 
Odpoved udeležbe 
Če se seminarja ne boste udeležili, nam odjavo pošljite na info@shd.si. Pri odpovedi, ki jo bomo prejeli do 
26. maja 2014, 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 


