
POZVÁNKA
na odborný seminář a praktický 
workshop na téma

Schüsslerovy soli v pediatrii

Lektor: Günther H. Heepen
Naturopat, psychoterapeut působící  
v Bamberku v Bavorsku. Je novinář, šéfredaktor 
časopisu zabývající se biochemickou terapií 
a přírodní léčbou “Cesta ke zdraví” 
(Weg zum Gesundheit), autor mnoha knih, 
převážně s tématikou Schüsslerových solí. 

BRNO 
12. 9. 2019 od 13.00 h
Knihovna Jiřího Mahena
Kobližná 4, 601 50 Brno
(www.kjm.cz)

PRAHA
11. 9. 2019 od 13.00 h
Hotel Amarilis 
Štěpánská 613/18 Praha 1
(www.amarilis.com)

Místa a termíny konání: 

V Německu i zahraničí působí jako lektor a školitel 
biochemické léčby a terapie Schüsslerovými solemi.



PROGRAM SEMINÁŘE
Schüsslerovy soli v pediatrii

12.30–13.00 Registrace účastníků

I. část

13.00–14.30 Biochemie – základní informace
  Rozdíl mezi biochemií a homeopatií
  Typologie dětí v biochemii a jejich 
   ošetření, příklady z praxe       
  Jednoduché návody k úspěšnému 
  předpisu pro začátečníky
  Akutní onemocnění: rychlá pomoc v průběhu 
  všech stádií zánětu

II. část

14.30–15.30 Schüsslerovy soli - základní charakteristika 12 solí 
  včetně obličejové diagnostiky, praktická cvičení

15.30–16.00 Přestávka 

III. část

16.00–18.00 Časté patologie v praxi – onemocnění A–Z
  Osvědčené kúry dětí
  Doplňková terapie dětských infekčních onemocnění

18.00–19.00 Diskuse, zhodnocení, závěr



Schüsslerovy soli jsou homeopaticky zpracované minerální látky které se po celém světě 
těší velkému ohlasu. Jedná se o velmi šetrnou terapii, jejíž užití je vhodné též v pediatrii.

Tato léčebná metoda byla vyvinuta v roce 1873 německým lékařem 
Dr. Wilhelmem Heinrichem Schüsslerem. Jedná se o naprosto přirozenou terapii, 
která může být s úspěchem zahrnuta do Vaší každodení praxe již se 
základními znalostmi.
 
Ať už se jedná o ADHD/ADD, atopický ekzém, poruchy spánku či problémy 
ve škole – biochemie dle Dr. Schüsslera nabízí možnosti, které mohou dětem 
ve Vaší praxi rychle pomoci. 

Obličejová diagnostika, která je též součástí semináře, Vám pomůže 
podle vnějších viditelných znaků poznat nejdůležitější soli, 
resp. jejich nedostatek.

V rámci semináře se seznámíme se základy terapie pomoci 
Schüsslerových solí, zmíníme se o významu jednotlivých 
solí, o obličejových znacích a nejdůležitějších dětských 
onemocněních tak, abyste už příští den mohli získané 
vědomosti uplatnit ve své praxi.



Akademie Günthera H. Heepena

Akademie Günthera H. Heepena je cyklus odborných přednášek 
a workshopů zaměřených na problematiku biochemické medicí-
ny a terapie pomocí tzv. tkáňových Schüsslerových solí tak, jak ji 
před více než 140 lety objevil lékař Wilhelm Schüssler. Tyto 
semináře vede lektor Günther H. Heepen. 

Každý z účastníků, který absolvuje minimálně 2 ze 4 seminářů, 
obdrží certifikát o absolvování Akademie Günthera H. Heepena.

Registrační poplatek: 900 Kč vč. DPH

Občerstvení je po dobu semináře zajištěno.
Seminář bude tlumočen.
Kapacita semináře je omezena.
Nutná registrace na webu
www.vzdelavani-seminare.cz/pace 

Pořádá a organizuje: Hlavní partner:


