
HOMEOPATSKA SEKCIJA SFD V SODELOVANJU S TOS AKADEMIJO   

ONLINE NAPREDNI TEČAJ IZ HOMEOPATIJE *četrtki za homeopatijo* 

NIVO 2 - 24 srečanj 

sreča
nje

dat naslov vsebina

1 čet EVOLUCIJA HOMEOPATIJE OD 
SIMPTOMOV DO SENZACIJE. 
PREDSTAVITEV METODE 
SENZACIJE

- od simptomatskega pristopa do senzacije: 
razumevanje, kako se je razvila metoda 
senzacije, kateri so njeni osnovni koncepti

2 čet NIVOJI IZKUŠNJE in VITALNA 
SENZACIJA. UPORABA OBEH V 
PREDPISOVANJU

- razumevanje nivojev zdravja pri pacientu; kaj 
je vitalna senzacija in kako jo zaznamo pri 
pacientu; kako ugotovitve uporabimo pri izbiri 
potence in odmerjanja - na primeru iz prakse

3 KONCEPT MIAZMOV V METODI 
SENZACIJE

- 10 miazmov s stališča metode senzacije; kdaj 
jih je potrebno upoštevati - na primeru iz 
prakse

4 DIFERENCIACIJA TREH 
KRALJESTEV

- razumevanje razlik med rastlinskim, živalskim 
in mineralnim kraljestvom na primerih 
pacientov

5 MINERALNO KRALJESTVO - vrste in 
kolone PS; 

VRSTA 1 in 2

- osnovne teme Mineralnega kraljestva: vrste in 
kolone, teme 1. in 2. vrste PS na primeru

6 MINERALNO KRALJESTVO: VRSTA 3 - teme 3.vrste in pripadajočih zdravil, primeri

7 MINERALNO KRALJESTVO: VRSTA 4 - teme 4.vrste in pripadajočih zdravil, primeri

8 MINERALNO KRALJESTVO: VRSTA 5 
in 6

- teme 5. in 6. vrste in zdravil, primeri

9 MINERALNO KRALJESTVO: 
KOLONE 1 do 18

- razumevanje kolon 1-18 in primeri

10 RASTLINSKO KRALJESTVO: koncept 
aktivne-pasivne reakcije in 
kompenzacije

- detajli tem Rastlinskega kraljestva; 
razlikovanje pasivne in aktivne reakcije; kaj je 
kompenzacija in kako jo prepoznamo, primeri

11 RASTLINSKO KRALJESTVO: družini 
Solanaceae in Loganiaceae

- kako razlikujemo obe družini po tematikah in 
v praksi

12 RASTLINSKO KRALJESTVO: družini 
Ranunculaceae in Compositaceae

- kako razlikujemo obe družini po tematikah in 
v praksi

13 RASTLINSKO KRALJESTVO: družini 
Anacardiaceae in Papaveraceae

- kako razlikujemo obe družini po tematikah in 
v praksi

14 ŽIVALSKO KRALJESTVO: 
KLASIFIKACIJA PODRAZREDOV

- detajli tem Živalskega kraljestva s pomočjo 
praktičnih primerov; kako ločimo podrazrede

sreča
nje



15 ŽIVALSKO KRALJESTVO: SESALCI - skupne teme zdravil iz sesalcev in po čem jih 
lahko razlikujemo

16 ŽIVALSKO KRALJESTVO: PLAZILCI - skupne teme zdravil iz plazilcev in po čem jih 
lahko razlikujemo

17 ŽIVALSKO KRALJESTVO: 
MEHKUŽCI

- skupne teme zdravil iz mehkužcev in po čem 
jih lahko razlikujemo

18 ŽIVALSKO KRALJESTVO: PAJKI in 
INSEKTI

- skupne teme zdravil iz pajkov in insektov in 
po čem jih lahko razlikujemo

19 PRISTOP V KRONIČNI PATOLOGIJI - pomen kliničnega poznavanja bolezni, 
pomembni faktorji za predpis zdravil, smer 
zdravljenja in primeri

20 REPERTORIJ V KRONIČNI 
PATOLOGIJI

- kako nam pomaga repertorij v kronični 
patologiji; kako najti prave rubrike in pravilno 
izbrati zdravilo - primeri iz prakse

21 DIFERENCIACIJA RUBRIK IN 
NAVZKRIŽNE REFERENCE

- kako razlikujemo podobne rubrike, kako 
iščemo po navzkrižnih referencah; kako nam to 
olajša eksakten predpis zdravila, primeri

22 PHATAKOV REPERTORIJ IN 
PRAKTIČNA RABA SOFTWEARA

- zgradba Phatakovega repetorija; kje ga 
uporabimo; rešitev primera z uporabo PR; 


+ praktičen prikaz uporabe računalniškega 
softweara za natančnejše predpisovanje

23 PRAKTIČNO - SKUPNO REŠEVANJE 
PRIMERA PO METODI SENZACIJE

- sodelovanje vseh slušateljev v reševanju 1-2 
primerov s poudarkom na razumevanju 
procesa, kako razumeti živalske podrazrede/
rastlinske družine/mineralne vrste in kolone PS; 
izbira pravega zdravila in potence

24 PRAKTIČNO - SKUPNO REŠEVANJE 
PRIMERA KRONIČNE PATOLOGIJE

- sodelovanje vseh slušateljev v reševanju 1-2 
primerov s poudarkom na razumevanju 
procesa, razumevanju kliničnih simptomov, 
kako najti karakteristične simptome; izbira 
pravega zdravila in potence
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