Pořadatel a organizátor

Přednášející:
Günther H. Heepen
Přírodní lékař/naturopat, psychoterapeut působící v Bambergu
v Bavorsku. Lékařský novinář, šéfredaktor časopisu zabývající
se biochemickou a přírodní léčbou “Cesta ke zdraví”
(Weg zum Gesundheit), autor mnoha knih, převážně
o Schüsslerových solích. V Německu i cizině působí jako lektor
a školitel v oblasti biochemické léčby a Schüsslerových solí.

POZVÁNKA

na odborný seminář na téma

„Tkáňové soli
podle Dr. Schüsslera“
Registrační poplatek: 900,- Kč vč. DPH
Určeno pro odborníky
ve zdravotnictví

Přednášející:
Günther H. Heepen
Občerstvení po dobu semináře zajištěno.
Kapacita semináře omezena.
Nutná registrace na portále www.teoconsulting.cz
před odborným seminářem.
Uzávěrka přihlášek 28. 2. 2019

PRAHA 6. 3. 2019
13.00 hod.
Hotel Amarilis
Štěpánská 613/18, Praha 1
www.amarilis.com

BRNO 7. 3. 2019
13.00 hod.

hotel Holiday Inn
Křížkovského 20, Brno
www.hibrno.cz

Pořadatel a organizátor akce
T.E.O. Consulting s.r.o
IČ 28746171 DIČ CZ28746171

Hlavní partner

PROGRAM SETKÁNÍ

ANOTACE

12.30 – 13.00

Registrace účastníků

Anotace odborného semináře na téma:
Biochemie podle Dr. Schüsslera – tkáňové soli Dr. Schüsslera

13.00 – 14.00

Biochemie:
Základní informace, historie, vývoj (60 min.)

14.00 – 15.00

Biochemická léčba (60 min.)
12 Schüsslerových solí (indikace,
způsob použití) a krátké kazuistiky

15.00 – 15.30

Přestávka

15.30 – 17.00

Schüsslerovy soli Nr. 1-12
– pokračování (90 min.)
Stádia zánětu
Praktická cvičení k obličejové diagnostice

17.00 – 18.30

Diskuse

18.30 – 19.00

Zhodnocení setkání, závěr

Jedná se o přírodní léčbu, která byla vyvinuta zhruba před 150 lety německým
homeopatickým lékařem Dr. med. Wilhelmem Heinrichem Schüsslerem
v Oldenburgu. Dr. Schüssler nebyl spokojen s homeopatií a hledal takovou
léčebnou metodu, kterou by mohl vědecky dokázat a která by byla účinná.
V rámci studia výzkumů Prof. Jacoba Moleschotta a Prof. Rudolfa Virchowa
objevil minerální látky a jejich význam. Jeho teorie o ovlivnění buněčného
metabolismu homeopaticky připravenými minerálními solemi, které by mohly
spolupůsobit léčivě na organismus, se ukázala být správnou, a tak v průběhu let
ošetřil v Oldenburgu tisíce lidí právě touto svou léčebnou metodou.
Terapie Schüsslerovými solemi se stala tak známou, že byla a je praktikována
také v Americe, Asii a téměř všech evropských zemích.
Při práci s tkáňovými solemi se využívá take systém obličejové diagnostiky,
který pomáhá určit vhodné soli pro pacienta. Jedná se o diagnostický návod,
který poukazuje na další možnosti léčby.
Na tomto semináři se seznámíte se základy biochemie, působení na buněčný
metabolismus z vědeckého hlediska, s jednotlivými solemi včetně obličejové
diagnostiky a s léčebnými postupy vyvinutými autorem. Tyto poznatky
můžete rovnou další den uplatnit ve Vaší praxi.

