
 

 

 
SLOVENSKO FARMACEVTSKO DRUŠTVO 

Homeopatska sekcija 
 

 
 12. simpozij Homeopatske sekcije 

RAZŠIRJEN VPOGLED V RASTLINSKO MATERIJO MEDIKO 
Dr. Dinesh Chauhan 

 
Sobota, 05. oktober 2019 

KEMOFARMACIJA v Ljubljani 
 
 
 

 

PROGRAM 
 
 
08.30 – 09.00 Registracija 
  
09.00 – 09.15 Otvoritev simpozija 
Moderator: Alenka Andjelić Dolžan, mag.farm. 
 
 
Dinesh Chauhan, dr.med. Swasthya homeopathic clinic, Mumbai, India 
Z dokazi podprt integrativni holistični ključ rastlinskih rodov in diferenciacija 
holističnih tem rastlinskih družin  
 
 
09.15 - 11.00 
Video primeri pristopa k jemanju anamneze in nadaljnjega ovrednotenja zdravljenja  
 
11.00 - 11.30 Odmor 
  
11.30 - 13.00 
Raziskave o organski afiniteti in sferah delovanja posameznih rastlinskih homeopatskih 
zdravil in integrativen pristop k teoriji miazmov 
   
13.00 - 14.00 Odmor za kosilo 
  
14.00 - 16.00 
Holistični povezovalni ključ posameznih znanih in neznanih rastlinskih homeopatskih 
zdravil  
  
16.00 - 16.15 Odmor 
  
16.15 - 17.00 
Izmenjava izkušenj in dilem pri svetovanju o samozdravljenju s homeopatijo 
   
 

 
 



 

 

Simpozij je namenjen vsem, ki ste se s homeopatijo že seznanili in prav tako vsem, ki 
vas to področje zanima in bi želeli razširiti in poglobiti svoje znanje in razumevanje 
homeopatske metode zdravljenja. Simpoziju bodo dodeljene licenčne točke LZS. 
 
Vljudno vabljeni vsi člani Homeopatske sekcije, člani SFD, zaposleni kolegi iz lekarn. 
Na simpozij vabljeni tudi zdravniki, ki so željni tovrstnih informacij, in udeleženci 
lanskega simpozija, ki jih je Dr.Dinesh Chauhan navdušil s svojim holističnim 
znanstvenim pristopom. Njegovo raziskovalno delo o holističnih tematikah in 
povezovalnem ključu, skupnemu homeopatskim zdravilom iz določenih rastlinskih 
družin in višjih rodov ter sferami delovanja lahko preberete tudi na povezavi na spletni 
strani Homeopatske sekcije SFD. 
 
 
Organizacijski odbor: 
 

  Alenka Andjelić Dolžan, mag.farm. 
predsednica Homeopatske sekcije SFD 
 

  Tanja Šegula, mag.farm. 
članica izvršnega odbora SFD 
 

  Indira Zanco, mag.farm. 
članica izvršnega odbora Homeopatske sekcije 
 
 
PRIJAVA 
 
Prijave sprejema tajništvo SFD preko spletne strani www.sfd.si, elektronske pošte: 
info@sfd.si ali faksa: 01 569 26 02 do četrtka, 3.oktobra 2019. 
Ob prijavi navedite podatke o plačniku kotizacije in imena oseb, ki se bodo udeležile 
simpozija. Stroške kotizacije boste poravnali na podlagi računa, ki ga bo izstavilo društvo 
po prejemu prijave. 
 
 
KOTIZACIJA (brez DDV) 
 
Člani SFD     110€ 
Nečlani SFD     150€ 
 
Kotizacija vključuje udeležbo na simpoziju, posredovanje e-izročkov predavanj, potrdilo o 
udeležbi ter okrepčila med odmori.  
 
 
 

 

http://www.sfd.si/
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