7 - denná letná škola v Košiciach so živými prípadmi
a s Petrom Zachariášom
14. – 20. 8. 2017
Umenie odobrať prípad tak, aby sme u každého pacienta dokázali nájsť to, čo je na tom konkrétnom prípade
zvláštne a charakteristické, vyžaduje nielen znalosti matérie mediky a teórie, ale aj určitý špecifický spôsob
myslenia, ktorý je nutné si osvojiť. Prinášame Vám jedinečný seminár, na ktorom uvidíte v reálnom čase ako
skúsený homeopat premýšľa priamo počas odoberania prípadu.
Ide o intenzívny homeopatický workshop zameraný na teoretické i praktické zvládnutie odoberania, analýzy
a vedenia prípadu. Každý deň bude rozdelený na teoretickú a praktickú časť.

Praktická časť
Počas praktickej časti bude Petr Zachariáš odobrať živé prípady spôsobom, kde nebudete čakať, kým
dokončí vyšetrenie a nájde liek, ale stanete sa súčasťou celého procesu odoberania prípadu. V každom
okamihu budete vedieť ako homeopat premýšľa, čo si všíma počas rozhovoru, ako reaguje na
pacientove odpovede a jeho vlastné pozorovania, atď.
Seminár bude simulovať reálnu prax. Počas letnej školy odoberieme 10 živých prípadov. Po tom, čo klient
odíde, bude prípad krok za krokom analyzovaný, a to od prvého momentu až do konca vyšetrenia.
Analýza nebude zameraná iba na nájdenie lieku, ale aj na spôsob ako homeopat premýšľa počas
odoberania prípadu, ako získava informácie a navzájom ich kombinuje, a ako podľa toho vyberá
techniku odoberania prípadu.
Študenti tak získajú nielen priamu skúsenosť s jedinečným spôsobom myslenia, ktoré je nevyhnutné pri
analýze každého prípadu, ale naučia sa aj všímať si tie detaily na klientovi, ktoré môžu byť rozhodujúce pri
voľbe lieku. Pri každom prípade prebehne veľmi podrobná diferenciálna diagnostika medzi všetkými liekmi,
ktoré majú nejaký vzťah k danému prípadu, čo študentom pomôže výrazne prehĺbiť si znalosti matérie
mediky a schopnosť rýchlej diferenciálnej diagnostiky medzi liekmi.

Čo sa študenti naučia počas praktickej časti?


Čo si skúsený homeopat na klientovi všimne v prvých okamihoch



Akým spôsobom zisťuje dôležité informácie



Prečo sa pýta v túto chvíľu práve tieto otázky



Akým spôsobom v hlave kombinuje získané informácie



Na aké lieky práve myslí, prečo a ako robí rýchlu diferenciálnu diagnostiku



Ako robí dvojitú kontrolu symptómov počas vyšetrenia



Študenti si výrazne zdokonalia svoje znalosti matérie mediky



Zlepšia si schopnosť urobiť medzi liekmi rýchlú diferenciálnu diagnostiku

 Zoznámia sa so špecifickým spôsobom myslenia, ktorý používajú skúsení homeopati

Teoretická časť
Teoretická časť je rozdelená na 4 študijné bloky, ktoré sú zamerané na dlhodobé vedenie prípadu a
praktické pochopenie teórie miaziem. Cieľom teoretickej časti je hlbšie pochopenie vzťahu medzi akútnymi a
chronickými ochoreniami a praktické využitie týchto znalostí pri vyhodnotení reakcie na podaný
homeopatický liek. Podrobne preberieme 22 základných reakcií na podaný homeopatický liek, s ktorými sa
v praxi najčastejšie stretávame, naučíme sa, čo znamenajú a ako postupovať v prípade konkrétnej reakcie.
Ďalej budeme študovať príčiny chorôb na fyzickej, emočnej a mentálnej rovine a to ako rozpoznať
a odstrániť prekážky, ktoré bránia uzdraveniu. V časti o miazmách sa zameriame na praktické pochopenie a
použitie tejto teórie pri komplikovanejších prípadoch s názornými ukážkami z praxe.
I. Študijný blok (1. – 2. den)
 Akútna choroba počas chronickej liečby
 Objavenie sa akútnych chorôb po podaní lieku v
závislosti na úrovni zdravia pacienta
 Hodnotenie reakcie na liek podľa dĺžky, typu
a priebehu akútnej choroby po jeho podaní
 Komplementárne a nepriateľské lieky
 Vyváženosť repertorizácie
 Vplyv použitia podobných rubrík na repertorizáciu
 Zlučovanie rubrík
 Použitie podrubrík odvodených od väčších rubrík
 Použitie alternatívnych rubrík pri absencii presnej
rubriky, ktorá vystihuje symptóm
II. Študijný blok (3. – 4. den)
 Reakcia na homeopatický liek –
22 základných typov reakcií
 Vyvolávajúce príčiny chorôb
 Príčiny chorôb na fyzickej rovine
 Príčiny chorôb na emočnej rovine
 Príčiny na mentálnej a spirituálnej rovine
 Praktické cvičenia a precvičovanie matérie mediky
a diferenciálna diagnostika

III. Študijný blok (5. – 6. den)
 Prekážky, ktoré bránia uzdraveniu
– kauzálne zablokovanie prípadu
 Kauzálne bloky na fyzickej rovine
 Kauzálne bloky na emočnej rovine
 Kauzálne bloky na mentálnej a spirituálnej rovine
IV. Študijný blok (7. den)
 Úvod do teórie miaziem
 Miazma – definícia
 Miazma a predispozícia
 Fázy progresie miazmy
 Univerzálna vnímavosť a psora
 Miazmatické zablokovanie prípadu
 Miazmatická klasifikácia prípadu
 Psora – primárny a sekundárny obraz
 Sykóza – primárny a sekundárny obraz
 Tuberkulóza – primárny a sekundárny obraz
 Syfilis – primárny a sekundárny obraz

Všeobecné informácie
Termín a čas konania:
Letná škola sa uskutoční od pondelka 14. 8. 2017 do nedele 20. 8. 2017 vždy od 08:00 do 17:00
s prestávkou na obed od 12:00 do 13:30 (1,5 hod.) a s niekoľkými krátkymi prestávkami.

Živé prípady:
Každý účastník môže prihlásiť jedného pacienta. Odoberieme prvých 10 prihlásených pacientov
(v pondelok, stredu, piatok, nedeľu 1 živý pacient o 13:30 a v utorok, štvrtok, sobotu 2 živí pacienti
vždy o 13:30 a 15:30).

Miesto konania:
Letná škola sa uskutoční na Letnej ulici v Košiciach. Bližšie informácie po prihlásení.

Cena:
Cena za 7-dennú letnú školu pre študentov PCCH je 230 eur. Všetci účastníci dostanú podrobne
spracované skriptá a nahrávky. Cena pre ostatných záujemcov je 40 eur za 1 deň, 70 eur (2x35eur) za 2 dni
a 33 eur/os./deň za 3 až 7 dní, pričom je možné prihlásiť sa na ľubovoľné dni. Platí sa prevodom na základe
zálohovej faktúry, ktorú dostane každý registrovaný účastník po prihlásení. Na faktúre je uvedené číslo účtu,
variabilný symbol a dátum splatnosti.

Prihlášky: Letná škola je otvorená pre všetkých záujemcov, ale počet miest je obmedzený a je nutné
prihlásiť sa vopred emailom na: kkuzelova@pcch.cz

