POLETNA ŠOLA IZ HOMEOPATIJE
Resie Moonen, dr. med.
31. maj do 2. junij 2013
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 skoraj trideset let, predava
pa od leta 1995. Zasebno družinsko in homeopatsko ambulanto ima v Belgiji (Vroenhoven) in na
Nizozemskem (Maastricht). Redno predava v združenju Homeopathie Stichting na Nizozemskem ter na
številnih seminarjih po svetu. Bila je referentka na kongresu LMHI v Berlinu (2005) in Oostendeju
(2008) ter na konferenci Celebrating Links (2007) v Heidelbergu. Je članica Odbora Bhaktapur
Homeopathic International Clinic v Nepalu, kjer občasno tudi predava in dela. Znana je po izjemnih
predstavitvah materije medike, ki so vedno zelo dobro dokumentirane in ilustrirane s številnimi primeri iz
njene dolgoletne prakse.

Program
Predavateljica je poletno šolo razdelila v tri tematske sklope:


homeopatska zdravila iz družine Asteraceae (Compositae; nebinovke): govorili bomo o zdravljenju
poškodb, tako akutnih, kot tudi o poškodbah, ki so po številnih letih lahko še vedno prisotne, ter o
dolgotrajnih nevroloških problemih. Predavala bo o zdravljenju težav po operacijah, preiskavah ali
zdravljenju raka, na primer operacij dojk.



homeopatska zdravila iz družine Solanaceae (razhudnikovke): zdravljenje akutnih in kroničnih
težav, vročinski krči, nočne more, težave s spanjem in vedenjske motnje pri otrocih.



homeopatsko zdravljenje starejših bolnikov s kroničnimi boleznimi kot so KOPB (kronično
obstruktivna pljučna bolezen), bolezni srca, artroza, depresija in anksioznost.

Po vsakem video primeru bo poglobljena predstavitev zdravil, s poudarkom na ključnih in potrdilnih ter
mentalnih simptomih.

Urnik predavanj
petek
sobota
nedelja

dopoldne
10.00 – 13.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00

kosilo
13.00 – 16.00
13.00 – 16.00

popoldne
16.00 – 19.00
16.00 – 19.00

V petek je registracija udeležencev od 9.30 do 10. ure. Odmori pa bodo v dogovoru s predavateljico.

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 v hotelu Barbara v Fiesi. Predavanje
bo v angleščini, konsekutivno tolmačenje bo zagotovljeno.

Kotizacija





plačilo kotizacije do 20. maja 2013
plačilo kotizacije do 20. maja 2013 za brezposelne redne člane in upokojene redne
člane
plačilo kotizacije po 20. maju 2013

205 €
100 €
230 €

Prijava
Prosimo vas, da izpolnjeno prijavnico pošljete najpozneje do 20. maja 2013 na info@shd.si in
kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun društva (Nova Ljubljanska banka,
SI56 0201 5025 6696 253) ter potrdilo o plačilu 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.

Podrobnejše informacije: info@shd.si
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