Serdecznie zapraszamy na warsztaty z cyklu Bliżej do Natury „Homeopatia –w domowym użytku - holistyczne podejście do zdrowia”
Puławy - 17 luty 2018
godz. 10 do 13.30 (przerwa 1,5 h) 15-17.30 - w trakcie przewidziane są przerwy kawowe
Homeopatia z dobrym skutkiem jest stosowana w wielu krajach, również w leczeniu szpitalnym, a
w niektórych krajach Europy leki homeopatyczne są refundowane.
Istotą leczenia homeopatycznego jest pobudzanie organizmu do uzyskania naturalnej, wewnętrznej
równowagi i aktywacja zdolności organizmu do samoleczenia. Podstawową zasadą homeopatii jest
leczenie człowieka całościowo jako jedność umysłu i ciała, ze szczególnym uwzględnieniem jego
indywidualności.
Leki homeopatyczne są wspaniałą alternatywą leczenia konwencjonalnego, nie mają działań
ubocznych i niepożądanych, nie wchodzą w interakcję z innymi lekami i mogą być bezpiecznie
stosowane u noworodków, malutkich dzieci, kobiet w ciąży, matek karmiących, osób starszych i
przewlekle chorych.
Leczenie homeopatyczne jest niezwykle skuteczne w przypadku różnych infekcji - szczególnie
wirusowych, czy w nadpobudliwości u dzieci oraz w chorobach przewlekłych (astma, atopowe
zapalenie skóry, schorzenia reumatoidalne itp).
Jej atutem jest wielokierunkowość działania i wszechstronność zastosowania. od leczenia chorób t,j
problemy z trawieniem, apetytem, drogami oddechowymi, schorzeniami skórnymi, ząbkowaniem ,
po problemy psychologiczne, emocjonalne, zaburzenia rozwojowe, przemęczenie, stres.
Warsztaty adresowane są do osób, które pragną poznać podstawowe zasady leczenia
homeopatycznego, skompletować swoją własną apteczkę pierwszej potrzeby, dowiedzieć się o
naturalnych sposobach wspomagania zdrowia zarówno fizycznego jak i emocjonalnego, potrzebują
pomocy w swoich dolegliwościach.
Szczególnie zapraszamy rodziców dzieci, którzy pragną poznać naturalne sposoby leczenia dzieci i
wspomagania ich odporności i stanu psychoruchowego.

Na zajęciach między innymi poruszymy zagadnienia z zakresu:
Co to jest homeopatia klasyczna?
Homeopatia jako system leczenia holistycznego.
Dobór leków homeopatycznych i ich potencji.
Leki homeopatyczne pierwszej pomocy i potrzeby?
Domowa apteczka homeopatyczna w powszechnych dolegliwościach, chorobach ostrych, takich jak
infekcje lub urazy – skompletuj i stosuj w domu.

Choroby, alergie u dzieci - możliwości wykorzystana homeopatii w chorobach przewlekłych.
Przypadki kliniczne i przykłady leczenia na podstawie codziennej praktyki lekarskiej.

Warsztaty poprowadzi lekarz dr.n. med Katarzyna Bross-Walderdorff, która studia medyczne
ukończyła w Monachium. Bezpośrednio po odbyciu stażu i zakończeniu pracy doktorskiej zajęła się
poszukiwaniem takiej formuły pracy w medycynie, która odpowiadałaby jej ambicjom,
oczekiwaniom, dawałaby satysfakcję i poczucie sensu wykonywanej pracy: wszystko to udało się
odnaleźć w klasycznej homeopatii.
Pierwszymi jej nauczycielami homeopatii byli doktor Robert Zawiślak z Krakowa oraz doktor Michael
Barthel z Monachium. Później odbyła kursy w Poznaniu prowadzone przez doktora Andrzeja Dymka,
doktora Konrada Mencharda, doktor Ewę i doktora Wojciecha Wików, doktora Alfonsa Geukensa, aż
wreszcie zaczęła wielką, fascynującą podróż w głąb świata homeopatii z obecnym nieocenionym
nauczycielem doktorem Mohinderem Singh Jusem.
W 1999 roku dr Bross-Walderdorff otrzymala
2-letnie stypendium w prowadzonej przez doktora Jusa w Szwajcarii szkole klasycznej homeopatii
SHI-Homoeopathieschule i po jej ukończeniu, w październiku 2001 roku ponownie otworzyła
praktykę lekarską w Bielsku-Białej. W latach 2003-2005 dr Bross-Walderdorff prowadziła wykłady
z homeopatii dla lekarzy i farmaceutów w ramach działalności Homeopatii Klasycznej, jak również dla
Centrum Szkolenia Podyplomowego Lekarzy przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Od roku 2002
rozpoczęła szkolenia w zakresie psychoterapii w Polskim Instytucie Eriksonowskim. W latach
2006-2008 odbyła dwuletnie szkolenie z systemowej terapii rodzinnej prowadzone doktor Ilse
Kutschere i Helmuta Eichenmuellera w Niemczech, oraz uczestniczyła w różnych warsztatach
szkoleniowych prowadzonych przez cenioną i znaną w Polsce terapeutkę Marie Senftleben-Gutrich.
W swojej pracy łączy homeopatie i podejście systemowe, widząc w tym ogromny zasób możliwości
dla skutecznego i trwałego leczenia pacjentów.

Organizator:
Fundacja Pomagajmy Świadomie ” JesioNowy Świat”
Informacje i zapisy: 609-516-193 lub jesionowyswiat@gmail.com
www. jesionowyswiat.org.pl

Koszt : 160 zl
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat zaliczki.

