
 

 
 
 
 
 
 
SEMINAR IZ HOMEOPATIJE 
 
25. in 26. september 2010 
City Hotel Ljubljana 
 
 
Na septembrskem dvodnevnem seminarju bo predaval avstrijski zdravnik homeopat Peter Andersch 
Hartner, dr. med., ki ga večina od vas že dobro pozna in je eden izmed najboljših teoretikov in praktikov 
klasične homeopatije. Vsake teme se loti z izjemno natančnostjo in vedno se potrudi, da so razlage jasne in 
zanimive. Dr. Andersch Hartner ima od leta 1985 zasebno homeopatsko prakso v Gradcu in je predavatelj v 
avstrijskem Zdravniškem društvu za klasično homeopatijo (Die Ärztegesellschaft für Klassische 
Homöopathie). V našem društvu predava že od samega začetka. Predavanje bo v angleščini s 
konsekutivnim prevajanjem v slovenščino. 
 
Poleg študentov homeopatije, vabimo tudi vas, ki ste že končali izobraževanje in bi radi svoje znanje obnovili 
ali pa poglobili, da se nam pridružite. 
 
Program: 
− Reakcija na homeopatsko zdravilo (Heringovo pravilo, 12 reakcij po Kentu) 
− Drugi pregled in predpis zdravila 
− Ovire pri zdravljenju 
− Materija medika: Pulsatilla, Cyclamen, Silicea, Hepar sulphuris 
 
Seminar iz homeopatije obsega 20 učnih ur in je del triletnega podiplomskega izobraževanja in 
usposabljanja iz homeopatije po smernicah Evropskega odbora za homeopatijo (ECH - European 
Committee for Homeopathy). Več podatkov o celotnem programu izobraževanja je objavljenih na spletni 
strani Slovenskega homeopatskega društva. 
 
Seminar se prične v soboto, 25. septembra od 8.45 do 18. ure ter v nedeljo, 26. septembra od 9. do 18. ure. 
Odmor za kosilo bo od 13. do 15. ure. Seminar bo potekal v City Hotelu na Dalmatinovi ulici 15 v Ljubljani 
(http://www.cityhotel.si). 
 
Kotizacija: 
− plačilo kotizacije do vključno 13. septembra 2010 185,00 € 
− plačilo kotizacije po 13. septembru 2010 210,00 € 

 
Prijava: Prosimo vas, da izpolnjeno prijavnico pošljete najkasneje do 13. septembra 2010 na sedež 
društva (Ulica bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana) ali na info@shd.si, plačate kotizacijo 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. 
 
Podrobnejše informacije: info@shd.si 


