Letní kurz klasické homeopatie ve Zlíně
Dovolujeme si Vás pozvat na čtyřdenní intenzivní kurz klasické
homeopatie, který se koná ve dnech 2.8. - 5.8. 2018 ve Zlíně. Kurz je
určen studentům homeopatie, nebo těm, kteří o studiu homeopatie
uvažují. Tento kurz Vám může pomoci rozhodnout se, zda je homeopatie
ta správná disciplína pro Vás, a zda byste ji chtěli studovat do hloubky.
Co se na kurzu dozvíte?
 Představíme si základní pilíře homeopatické teorie a filosofie.
 Dozvíte se, jak se homeopatie dívá na vznik nemocí a jejich léčbu.
 Vysvětlíme si, co jsou homeopatické léky, jakým způsobem a z čeho
se vyrábí a jak působí v lidském organismu.
 Naučíme se symptomatické obrazy několika nejznámějších
homeopatických léků.
 Ukážeme si, jak probíhá homeopatická konzultace z pozice
homeopata a vysvětlíme si, jakým způsobem by měl homeopat při
odebírání případu přemýšlet.
 Dozvíte se, jaké jsou terapeutické možnosti homeopatie a také jaké
jsou její limitace.
 *Během kurzu budou odebrány dva živé případy, při kterých můžete
sledovat homeopata přímo při práci. Po odebrání každého případu
bude provedena následná analýza s vysvětlením výběru léku. Lektor
Vám vysvětlí, jakým způsobem u konkrétního případu přemýšlel, a
proč zvolil konkrétní lék.*
 V každém dni kurzu bude vyhrazen prostor na dotazy účastníků.
 Dozvíte se také, co vyžaduje hloubkové studium homeopatie a jak
takové studium probíhá.
* Jako studijní případ se mohou přihlásit buď sami účastníci kurzu, nebo mohou
přihlásit někoho ze svého okolí. Podmínky Vám budou sděleny na vyžádání e-mailem.

Lektor kurzu
Na kurzu Vás bude vyučovat homeopat Ing. Petr Hoffmann, dip. IACH,
zkušený homeopat, který homeopatii studoval na mezinárodní akademii
International Academy of Classical Homeopathy pod vedením
renomovaného Prof. George Vithoulkase. Petr vede homeopatickou praxi
v několika městech ČR a má bohaté zkušenosti s léčbou chronických i
akutních případů. Mimo vlastní praxi se také věnuje přednáškové činnosti,
publikování článků a kazuistik v ČR i v zahraničí, a příležitostně také
překladům homeopatické literatury.
Cena kurzu
Cena celého kurzu je 3000,- Kč a kurzovné se platí dopředu převodem.
Všem účastníkům bude vystavena faktura a certifikát o absolvování kurzu.
Přihlášení do kurzu
Chcete-li se přihlásit na kurz, (nebo pokud máte ohledně kurzu jakékoliv
dotazy), stačí napsat na e-mail homeo@hpph.cz

