Letní škola 2022
Homeopatická fakulta s klinikou
Termín: 14 - 17. 7. 2022 (čtvrtek 9.30 - neděle 18.00)

Místo: Ostružná,
Jeseníky, Jonas park
www.ostruzna.cz
Ubytování lze domluvit přímo
na místě, nebo rezervovat
dopředu na tel. 602 532 737

(běžky si ale spíš neberte, se sněhem je to prý letos slabší)

Naše ubytování:

Chata Jonáška a U velryby

Ubytování + plná penze

>>

(snídaně, oběd, večeře)

830,- Kč /den

(pokoje 2.lůžkové - 4lůžkové, standardní strava - v případě spec. požadavků nutno
individuálně domluvit s vedením penzionu.) Ubytování a stravu si hradí každý
účastník zvlášť přímo u vedení penzionu.
(přednášková místnost)

Cena lektorného pro studenty
a absolventy homeopatické
fakulty: 2500.- Kč
Cena lektorného je stejná i při dřívějším
odjezdu, či pozdějším příjezdu.

homeopat-fakulta@centrum.cz
mob. 608 020 114

Témata letní homeopatické školy:

Růže

homeopatické typy z rodiny Rosaceae

Homeopatické emoční a mentální témata čeledi růží
Pátý sloupec, začátek (tabulka rostlin Michal Yakir)
Já vs. Ty (témata vztahů, láska, partnerství, emoce vs.
rozum)

Láska, žal, osamělost, otevřené vs. uzavřené srdce, nemoci srdce a krve.
Hlavní téma celé rodiny růží je láska, která může mít ale mnoho podob. Pro samotné růže je to
ideální láska, pro celou čeleď jsou to různé odstíny lísky: láska neopětovaná - on se určitě někdy
vrátí (jahoda), na světě není láska pro mě (laurocerasus, kys. kyanovodíková), láska nedoceněná
(šípek), ztráta (lásky) milované osoby (hloh), zranění z rozchodu, láska, která se proměnila ve
zranění …

Materia medica:
Řepík lékařský
(Agri.)
Mandloň obecná
(Amyg.)
Hloh obecný
(Crat.)
Jahodník obecný
(Frag.)
Kys. kyanovodíková (Hydr-ac.)
Bobkovišeň lékařská (Laur.)
Plané jablko
(Carb-a.)
Mochna nátržník
(Pot.)
Trnka obecná
(Prun.)
Slíva třešňová
(Prun-c.)
Jeřáb americký
(Pyrus.)
Růže – růže kalifornská, růže šípková, růže damašská, růže galská, růže sv. františka z asisi
Ostružiník
(Rubu.)
Tužebník jilmový
(Spirae)

Celá botanická čeleď rosacae je velmi široká - jablka, jahody, maliny, ostružiny, broskve, třešně,
meruňky. Vidíme tam krásu, nádheru, ale také trny, které mohou zranit. Patří do ní velmi chutné
a vyživující ovoce, ze kterého měli velký užitek již naši předci (včetně „pálenek“), nicméně tyto
plody také mohou obsahovat velmi jedovaté alkaloidy, které mohou zabít během několika minut.

(předchůdce dronů)

Ptáci

homeopatické typy z živočišné rodiny ptáků
Ptačí homeopatické léky mají schopnost uchopit na první pohled nesouvisející fakta,
uspořádávají rychle věci s nadhledem. Jsou schopni zhodnotit různé aspekty konkrétní
situace a vidět jí jako celek. Je to zcela jiný způsob myšlení jako u léků z minerální říše,
kde je důležitý každý detail a vše má přesný systém a neměnný význam. U ptáků cítíme pocit lehkosti a štěstí.
Ptáci jsou teplokrevní, blízký k savcům. Umí energii rychle vydávat, mají rychlý výkon, rychlý metabolizmus.

Homeopatická témata ptačí typologie:
1) spiritualita, hledání duchovna - jsou spirituálního založení. Spirituální svoboda, mají
schopnost napojit se na duchovní svět, který je oddělený od světa našeho každodenního života.
2) empatie, silné spojení na mezilidské úrovni, komunikace – vytváří silné sociální vztahy,
komunikace je důležitým aspektem jejich života. Jsou citlivý vůči pocitům lidí kolem. Jsou
emocionální, cítí spojení mezi lidmi, chápou pocity druhých lidí.
3) zodpovědnost, rodina, příbuzenstvo – charakteristická je velká zodpovědnost za výchovu
dětí, na které se podílí celá rodina. Jsou velmi pečující, mají silný vztah k rodině, lidem.
4) svoboda a cestování – téma svobody asi neudiví nikoho, kdo někdy pozoroval pátky na nebi.
Opakem mohou být pocity svázanosti, chycení, zaseknutí, stísnění. Touha po přírodě.
5) intuice, přirozená inteligence, přirozené léčitelské schopnosti – dokážou pochopit pocit
bez slovního vyjádření. Jasná mysl, orientace s výjimečnou přesností. Většinou to jsou terapeuti,
pomáhají rádi lidem.
6) pocit nestranného pozorovatele, nadhled, přehled, oddělení od světa – pohled z výšky jim
nabízí nadhled a přehled o všem, co se děje na zemi. Zároveň, ale mohou mít pocit oddělení nebo
izolace od světa. Cit pro krásu.

Materia medica:
Káně
Holub
Sokol
Orel
Racek
Papoušek
Kondor
Kachna Anas barb.
Páv
Slepice domácí
Kukačka
Vrabec
Sova
Albatros

(Buteo.)
(Colum.)
(Falco.)
(Haliae.)
(Larus.)
(Ara.)
(Vultur.)
(Oscilo.)
(Pavo.)
(Gallus.)
(Geoc.)
(Pass.)
(Tyto.)
(Diom.)

Těšíme se na Vás
za Homeopatickou fakultu s klinikou
Aleš Sušický, Dip.hom.

