POZVÁNKA NA KURZ AKÚTNEJ HOMEOPATIE
Miesto konania:

Green Angel, Center for Holistic Education, Riazanská 59, Bratislava, 1. poschodie
(nad lekárňou), vchod zboku - zo Slnečnej ul.

Prihlasovanie:

mailom na: info@biomineral.sk, telefonicky: +421 917 354 447, +421 907 806 804
alebo osobne v lekárni Vicky Wall, Riazanská 59, Bratislava.

Záväzná prihláška:

zálohu je potrebné uhradiť najneskôr do 31. decembra 2017 na účet vo VÚB banke
3604 116 657/0200 (IBAN: SK95 0200 0000 0036 0411 6657, SWIFT: SUBASKBX) vo
výške 30 EUR (variabilný symbol 20182701).

Cena jedného víkendu: 60 EUR
Časový rozvrh:

Sobota: 10.00-17.30 (prestávka 13.00-14.30)
Nedeľa: 9.00-16.00 (prestávka 12.00-13.30)

Náplňou tohto kurzu je homeopatické liečenie najčastejšie sa vyskytujúcich akútnych stavov. Kurz je
rozdelený do 4 víkendov v mesiacoch január až máj 2018. V apríli výuka nebude.
1. víkend: 27.-28. január 2018
Lektorka: Yvona Hofírková (Lekárna Zelený anděl, Brno)
Úvod do akútnej homeopatie, definícia akútnych stavov, aké akútne stavy liečime, dávkovanie, potencie,
podávání léků.
Obrazy nejčastějších akutních homeopatických léků.
Úrazy, nehody.
Hojení ran, zlomeniny.
Operácie a pooperačné stavy.
Poštípanie hmyzom, pokousání.
Popáleniny, omrzliny.
Krvácivé stavy.
Psychické stavy a vyčerpanosť - lieky pre akútne použitie.
2. víkend: 24.-25. február 2018
Lektorka: Jana Marušáková (Homeopatická poradna Harmonie, Zlín, Vzdelávacie centrum Uroboros, Brno)
Horúčka.
Antibiotiká a ich podávanie.
Chrípka a ďalšie virózy.
Infekcie a zápaly horných dýchacích ciest - zápaly hrdla.
Problémy s očami, ušami.
Zuby, afty, opary.
Problematika očkovania.

3. víkend: 24.-25. marec 2018
Lektorka: Jana Balušíková (Poradna Modrý had, Praha)
Problémy v tehotenstve, emocionálne problémy, nevolnosti, zvracanie.
Pôrod a šestonedelie - problémy počas pôrodu, popôrodné krvácanie, starostlivosť o pupočník, dojčenské
koliky, novorodenecká žltačka, emocionálne problémy.
Dojčenie - nedostatok mlieka - lieky na podporu dojčenia, odpor k materskému mlieku - akútne lieky,
popraskané bradavky a iné.

4. víkend: 26.-27. máj 2018
Yvona Hofírková (Lekárna Zelený anděl, Brno)
Infekcie a zápaly dolných dýchacích ciest, kašle.
Infekcie gastrointestinálneho traktu. Otravy, hnačky, koliky.
Drenáž pečene a obličiek.
Urogenitálne zápaly.
Kinetózy.

