
SPOMLADANSKE HOMEOPATSKE NOVICE

Drage članice in člani Homeopatske sekcije Slovenskega farmacevtskega društva,


ker smo vam v izvršnem odboru sekcije to pomlad pripravili kar nekaj novosti, vam pošiljam 
kratek povzetek, več informacij in povezave na prijave pa najdete na prenovljeni spletni strani 
SFD v zavihku Homeopatska sekcija.


1. Občni zbor Homeopatske sekcije s strokovnim predavanjem Jelke Žnidar, mag. farm. 
o SCHUSSLERJEVIH TKIVNIH SOLEH bo v četrtek, 07. aprila 2022 s pričetkom ob 
19h, Zoom dogodek (za Zoom smo se odločili zato, da omogočimo spremljanje tudi 
članom iz oddaljenih koncev Slovenije). Kolegica Jelka Žnidar, vodja Inštituta za podporo 
zdravju, bo v predavanju z nami podelila svoje dolgoletne izkušnje z uporabo tkivnih soli za 
izboljšanje fizičnega in psihičnega zdravja. Schusslerjeve tkivne soli so v Evropi dobro 
poznane in priljubljene, končno pa kot registrirana zdravila letošnjo pomlad prihajajo tudi v 
slovenske lekarne. Ker so pripravljene na homeopatski način, vendar je sistem svetovanja 
soli in obrazna analiza pomanjkanja precej enostavnejši, se nam je v sekciji zdelo primerno, 
da vam jih uvodno predstavimo kot most med biokemijo in homeopatijo in vas tako 
vzpodbudimo, da odkrijete njihovo moč. Predavanje bo potekalo na WHO Svetovni dan 
zdravja, katerega slogan je letos *Naš planet - naše zdravje*, kjer igrajo tako homeopatija 
kot tudi Schusslerjeve soli in Bachove cvetne esence zaradi svoje trajnostne narave tako 
glede priprave kot tudi holističnih učinkov pomembno vlogo in upanje za zdravo 
prihodnost. Vpliv nas farmacevtov homeopatov kot promotorjev zdravja je torej ključnega 
pomena. Za predavanja smo pridobili 2 licenčni točki.


https://www.sfd.si/dogodek/obcni-zbor-homeopatske-sekcije-sfd-s-
strokovnim-predavanjem/ 

Predavanje bo brez kotizacije. Prijave so obvezne.

Vljudno vabljeni. 

2. WHAW - World Homeopathy Awareness Week 10. - 16. april 2022 bomo tudi letos 
farmacevti homeopati obeležili kot teden zavedanja o možnosti izbire homeopatije kot 
komplementarne, holistične in trajnostne izbire, s katero lahko obiskovalcem lekarn olajšamo 
marsikatero zdravstveno tegobo in predvsem o pomenu in kompetentnosti farmacevtov pri 
nadaljnjem razvoju homeopatije v Sloveniji. Kot veste, smo lani praznovali že deseto obletnico, 
odkar so v slovenske lekarne prišla na trg prva registrirana homeopatska zdravila. Zato želimo, 
da tudi v vašem delovnem okolju pomagate pri promociji. Gradivo vam z veseljem 
posredujemo. Naš slogan je tudi letos *S homeopatijo vam lahko pomagamo - ker znamo*.


3. Z razširjenim izobraževanjem ČETRTKI ZA HOMEOPATIJO, ki ga organizira 
Homeopatska sekcija SFD v sodelovanju s TheOtherSong Academy začnemo v aprilu 2022. 
Vse informacije najdete na spletni strani sekcije in na spodnji povezavi. Vabimo vas k prijavi na 
izobraževanje, ki je zasnovano in namenjeno tako začetnikom kot vsem, ki homeopatijo že 
uspešno uporabljate. Pridobili boste poglobljeno razumevanje uporabe homeopatskih 
principov v praksi in olajšano iskanje similimuma, dosegali boljše rezultate tako v akutnih kot v 
primerih kronične patologije, pridobili razumevanja pacienta kot celote in natančnejšo 
klasifikacijo simptomov. Izobraževanju se lahko pridružite takoj ali pa naknadno, ko vam 
ustreza. Po prijavi in plačilu kotizacije vam vsak drugi četrtek pošljemo predavanje po e-pošti.

https://www.sfd.si/dogodek/cetrtki-za-homeopatijo/

https://www.sfd.si/dogodek/cetrtki-za-homeopatijo/


4. Na spletni strani SFD so na voljo tudi trije posnetki predavanj z januarskega Simpozija 
homeopatske sekcije, kotizacija je simbolična. Nudijo enostaven pregled svetovanja 
homeopatskih zdravil iz mineralnega kraljestva, torej tematike, ki zajema ohranjanje strukture, 
njene stabilnosti in ravnovesja. 

1. Dr. Ana Klikovac: PREGLED MINERALNIH HOMEOPATSKIH ZDRAVIL PO SHEMI     
PERIODNEGA SISTEMA in primeri iz prakse  
Dr. Rishi Vyas: ZNAČILNOSTI MINERALNIH HOMEOPATSKIH ZDRAVIL PO 7 VRSTAH 
PERIODNEGA SISTEMA s primeri iz prakse  
Dr. Dinesh Chauhan: MINERALNA HOMEOPATSKA ZDRAVILA PO 18 VRSTAH PERIODNEGA 
SISTEMA s primeri iz prakse  
  
https://www.sfd.si/dogodek/posnetki-predavanj-s-simpozija-homeopatske-
sekcije/ 

V želji, da uspešno širite svoje dragoceno znanje vas lepo pozdravljam, 

Alenka Andjelić Dolžan, 

Homeopatska sekcija SFD 
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