
POZIOMY ZDROWIA WG PROF. GEORGE VITHOULKASA
I LECZENIE HOMEOPATYCZNE CHORÓB ZAKAŹNYCH

 2 DNIOWE SEMINARIUM HOMEOPATYCZNE W KRAKOWIE
(W PROGRAMIE ANALIZY PRZYPADKÓW) 

wykładowca
DR JORGOS KAVOURAS, M.D., PhD.

6-7 listopada 2011 (sob.-niedz.)
Dr Kavouras jest wybitnym homeopatą – lekarzem 
medycyny, który prowadzi praktykę homeopatyczną 
od  23  lat.  Jest  współpracownikiem 
Międzynarodowej Akademii Homeopatii Klasycznej 
prowadzonej  przez  prof.  George  Vithoulkasa.  Dr 
Kavouras  był  także  dyrektorem  Kursów  Video 
George Vithoulkasa w Londynie (2005-2011).

Dr Kavouras to doskonały i zajmujący mówca, który 
prowadzi  własne  seminaria  kliniczne  na  całym 
świecie.  

Jego  wiedza  medyczna  w  połączeniu  z 
doświadczeniem  w  homeopatii  klasycznej 
umożliwia  uczestnikom  seminarium  opanować 
solidnie  podstawy  homeopatii  klasycznej 
i poziomów  zdrowia  prof.  Vithoulkasa,  a  także 
rozwinąć umiejętności leczenia chorób zakaźnych.

W  czasie  seminarium  dr  Kavouras przedstawi 
teorię  poziomów zdrowia opracowaną przez  prof. 
Vithoulkasa,  która  wyjaśnia  wiele  niejasności 
i przenosi  homeopatię  na  nowy  poziom 
postrzegania. Zrozumienie poziomów zdrowia jest 
kluczowe  dla  leczenia  chorób  przewlekłych. 
Wiedza  pozyskana  w  czasie  seminarium  będzie 
niezastąpiona i przyczyni się w olbrzymim stopniu 
do powodzenia Państwa praktyki homeopatycznej.

Ponadto  Dr  Kavouras  przedstawi  podejście  prof. 
Vithoulkasa  do  leczenia  chorób  przewlekłych  i 
wzajemnych  interferencji  pomiędzy  chorobami 
ostrymi i przewlekłymi.   

Drugi  dzień  seminarium  będzie  poświęcony 
chorobom  zakaźnym,  takim  jak  borelioza, 
mononukleoza i inne. Dr Kavouras omówi również 
15-20  leków  z  Materia  Medica.  Zostaną  również 
zaprezentowane  dwie  analizy  przypadków,  które 
podsumują tematy omówione w czasie seminarium. 

Program:

- poziomy zdrowia prof. G Vithoulkasa
- choroby przewlekłe i zakaźne
- ostre choroby w czasie chorób przewlekłych
- Materia Medica
-  2  analizy  przypadków (można  zgłaszać  swoich 
pacjentów – prosimy o wcześniejszy kontakt).

Seminarium będzie tłumaczone na język polski.

Miejsce: Hotel Kolna, ul. Kolna 2, 30-381 Kraków 
Czas: 6-7 listopada 2011, 9:00 – 19:00

Koszt: PLN 599.00 (przed 15/9/2011)
Koszt przy rejestracji po 15/9/2011: PLN 699.00
Ilość miejsc ograniczona.

Dla  chętnych  oferujemy  noclegi  w  miejscu 
konferencji  w  bardzo  przystępnej  cenie  (koszt 
seminarium nie obejmuje noclegu i wyżywienia). 

Rejestracja i odpowiedzi na dodatkowe pytania: 

Revit: 
(e) revit@homeopatiaklasyczna.com
(m) +48 513 84 85 07
Nr rachunku: 65 1280 0003 0000 0031 3204 0611

mailto:revit@homeopatiaklasyczna.com

