
Sedmikráska Brno
Mateřské centrum

Těší se na Vás: Ing. Petr Hoffmann, dip. IACH
Profesionální homeopat s dvanáctiletou praxí, který nejprve vystudoval klasickou homeopatii 

v Praze a následně absolvoval studium na International Academy of Classical Homeopathy 
pod vedením jednoho z nejuznávanějších homeopatů současnosti Prof. George Vithoulkase. 

Tato škola patří mezi nejprestižnější vzdělávací instituce v oboru a navštěvují ji studenti 
z 33 zemí světa. Petr Hoffmann provozuje homeopatickou praxi, vede školu homeopatie 

(Škola Klasické Homeopatie), publikuje v homeopatických časopisech a na zdravotnických 
portálech a příležitostně překládá homeopatickou literaturu.

  
... pak přijměte pozvání na přednášku v rámci projektu

Sedmikráska pro rodinu v pohodě ... aneb "komunikace bez legrace"

Rezervace a další informace na: www.mcsedmikraskabrno.cz, e-mailu:  mcsedmikraska@volny.cz,

v MC Sedmikráska na Oblé 51, nebo na mob.: 773 907 909 

HOMEOPATIE 

MEDICÍNA PRO TŘETÍ TISÍCILETÍ

Aktivity projektu: Sedmikráska pro rodinu v pohodě ... aneb "komunikace bez legrace"
jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV 

Kdy a kde:

Chcete se dozvědět více o celostní léčebné metodě - HOMEOPATII ?
Zajímá Vás, na jakých léčebných principech je založena, jaké má účinky, a kdo ji může užívat ?

v pátek: 29. 4. 2022: (pro rodiče s možnou přítomností dětí)9:30 - 10:30 hod. 

nebo  (bez přítomnosti dětí), 17:30 - 18:30 hod. přihlášky ideálně do 22. 4. 2022 

v Mateřském centru Sedmikráska Brno, Oblá 51, Brno - Nový Lískovec

Cena: 100 Kč za osobu / 1 hodinu přednášky + další hodinu na dotazy  

Co se na přednášce dozvíte?
-  Jak se homeopatie dívá na vznik onemocnění a jejich léčbu.
-  Jaké terapeutické možnosti poskytuje a kde jsou její limitace.
-  Na jakých zákonitostech je homeopatie založena a jak funguje.
-  Jaký je rozdíl mezi klasickou homeopatií a jinými homeopatickými směry.
-  Stručná historie vzniku homeopatie.
-  Ukázky případů z homeopatické praxe.
-  Po přednášce proběhne diskuze s účastníky a bude ponechán dostatečný prostor na dotazy.
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