
 

 

LETNÍ  ŠKOLA  2014  
 
Vážená paní, vážený pane, milí přátelé, 
 

léto se  blíží stejně jako naše každoroční prázdninové setkání s homeopatií. Posíláme Vám tedy informace 
k letnímu semináři, na který jste se  přihlásil(a).  
 
Termín kurzu: 28. 6. – 4. 7. 2014   (So-Pá) 
Místo konání: hotel Jezerka, Seč - Ústupky 278.  Telefon do recepce: 469 676 327 
Lektor: Robin Murphy, MD 
Překlad: Mgr. Eva Leňová, Mgr. Jana Vlková 
 
Nástup na kurz: 28. 6. (sobota) 
Ubytování : od 14,30h  - recepce hotelu 

od 13h  se mohou ubytovat ti, kteří budou bydlet v budově C – ve 2l pokojích superior a 2l relax. 
apartmánech (účastníci, kterých se tato informace týká, budou vyrozuměni zvláštním e-mailem) 

 
14 – 15,30 – prezence u stolku ve vstupní hale u recepce 
15,45 –  seznámení s programem kurzu, organizační informace, dotazy  (kongresový sál - přízemí) 
 
16,00  – 18,45 – úvodní seminář – dr. Robin Murphy  (kongresový sál – přízemí) 
19,00  – večeře – jídelna,  vinárna a malý sál - přízemí 

Malý sál proti jídelně bude vyhrazen pro účastníky s rodinami a večeře se zde bude podávat již od     
18,30. Rozpis jednotlivých stolů se jmény bude vyvěšen u jídelny a na nástěnce u recepce. 

 
Další dny – od neděle 29. 6.  do čtvrtka 3. 7. bude program v zásadě organizován takto: 
8 – 9h – snídaně (není nutné dodržovat zasedací pořádek, na snídaně se chodí v individuálních časech) 
9 – 12,30 – seminář -  Dr. Robin Murphy 
12,45 – 13,45 – oběd (rodinní příslušníci v malém sále již od 12,30) 
13,45 –16,00 – individuální práce, konzultace s kolegy, samostudium. Ve zbývajícím čase rekreace   
16,00 – 18,45 seminář -  Dr. Robin Murphy 
19,00 – večeře (rodinní příslušníci v malém sále od 18,30) 
 
V pátek  4. 7.  je třeba vyklidit  pokoje do 10 h.  Bude připravena místnost u recepce, kde si uschováme svá zavazadla 
(pokud si je nechcete dát rovnou do auta). 
Seminář bude i v pátek probíhat  od 9 do 12,30 h.  Potom oběd ve 12,45. Po obědě odjezd. 
Konec kurzu je  4. 7. (pátek) -  po obědě  
 
Služby zahrnuté v ceně pobytu: 
- 2  hodiny denně přístup do areálu aquacentra (krytý bazén, vířivka, parní sauna, infrakabina). Vnitřní bazén je 

v provozu denně 7:00 – 21:00 h, 

-  celodenní přístup do venkovního areálu  9-19h (venkovní vyhřívaný bazén 20m + brouzdaliště pro děti), -   Dále je v 

 hotelu  k dispozici sauna, posilovna,  tenisový kurt, ad. Sečská  přehrada je vzdálena od hotelu cca 300m.  

Seznam služeb hotelu je k dispozici na nástěnce u recepce, kde bude také náš denní rozvrh  a další potřebné 

informace – např.rozpis stolů -  zasedací pořádek v jídelně. 

Doprava autem: Hotel Jezerka se nachází cca 5 km za obcí Seč (Chrudimsko), v oblasti zvané Ústupky. Z Prahy  cca 
100 km,  stejně jako např.z Brna. Z obce Seč vás k hotelu Jezerka  navedou ukazatele, které jsou dobře viditelné a to 
již od od odbočky vedoucí k hrázi přehrady, kterou musíte přejet.  

www.homeopatickaakademie.cz 

kurzy@alternativa.cz, tel.: 257 922 331 

Zbraslavské náměstí 461, 156 00 Praha 5 



 
Veřejná doprava: Vlakové spojení je např. do Třemošnice (cca 14  km) nebo do Pardubic, odtud pak autobusem cca 1 
hodinu do Seče.   Pokud byste měli problém s dopravou ze Seče do hotelu (cca 5 km), eventuelně  bychom  pro vás 
přijeli. Je třeba to však domluvit předem, abychom mohli vše dobře zorganizovat. 
   
S sebou nezapomeňte: 
Knihy!!! (repertorium, materii mediku), psací potřeby eventuelně notebook s prodlužovačkou. 
Teplejší sportovní oblečení  a  deštník (čímž zaženeme špatné počasí), plavky, event. sportovní potřeby. Vhodné je vzít 
si podložku, deku nebo malou  židličku na sezení venku. Hudební nástroje jsou vždy velmi vítány.  
 
Ubytování bude provádět recepce hotelu podle mého seznamu, kde jsem zohlednila vaše požadavky. Prezenci 
přítomných budu dělat průběžně v hale u recepce, ty z vás, kteří přijedou později, prosím, aby se mi nahlásili po 
večeři. 
 
Vyúčtování doplatků a přeplatků budu vyřizovat v sobotu po večeři a v neděli po obědě v kongresovém sále.  
 

 

Program letní školy 

Letní školu povede americký homeopatický lékař dr. Robin Murphy, mezinárodní učitel homeopatie a autor mnoha 
odborných knih a učebnic, které se standardně používají na homeopatických školách v celém světě. Většina našich 
homeopatů jej dobře zná, neboť pravidelně přednáší na Homeopatické akademii. Letos nás navštíví i se svou 
manželkou Judith, která nám možná také řekne několik zkušeností ze své léčitelské praxe. Tématem letošní  letní 
školy je Homeopatie a ajurvéda. 

1. Homeopatická historie a Hahnemann 
Hahnemann a starobylá medicína 
Starobylé léčebné postupy a hygiena 

2. Homeopatická a ajurvédská filosofie 
Zákony podobnosti a regenerace 
Životní síla – prána 
Tři miasmata - tři dóši 
Detoxikační medicína 

3. Homeopatické a ajurvédské diagnosy 

Homeopatie - spirituální, mentální, emocionální a fyzické 

Ajurvéda - prakrti, elementy, dóši, planety, prána 

Jógická anatomie, fyziologie - čakry, nádí, dháty, kóši 

4. Homeopatická a ajurvédská diagnosa 

Odběr a vedení případu 

Ajurvéda: Sedm planetárních konstitucí 

Homeopatická diagnosa a ajurvéda: Kóši 

Konstituční a růstové cykly 

5. Preventivní medicína 

Přírodní dieta, předpisy pro detoxikaci 

Přírodní cvičení - jóga, či kung a taj či 

6. Homeopatická a ajurvédská materia medica  

Homeopatie, super-potraviny (superfoods),  herbální tonika a přírodní léky 



7. Dlouhověkost a Rasajána 

Přírodní dieta a tonika 

Přírodní cvičení 

8. Homeopatické vyšetření 

 Odebrání a analýza dvou živých případů. Diferenciální diagnosa a návrh léčby.  

 

Nahlášení vašich případů V.Čehovské na tel.: 257 922 584 

 

(změna programu vyhrazena) 

 

Připravili jsme pro vás jako vždy  i několik  kratších doplňkových večerních programů: 
V neděli večer si nejdříve uděláme jako každý rok  příjemný večer  u ohýnku (pokud počasí dovolí). 
Pondělní  večer budeme věnovat přednášce na téma: Příprava autopatického preparátu z prány – nejnovější 

poznatky a zkušenosti  (Mgr. Jiří Čehovský).  V úterý a ve středu  večer  si  můžete zatančit s paní Mikyskou a 

protáhnout ztuhlé údy (velký sál).  Netanečníci  mohou zaměstnat své mozkové závity při společném řešení případů a 

hledání rubrik v repertoriu s našimi dalšími lektory – Marií Valáškovou a ing. Janem Matyášem. Věříme, že i tato 

neformální večerní setkání opět přispějí k příjemné atmosféře těchto prázdninových dní. 

Vaše eventuelní dotazy  ráda zodpovím na výše uvedených číslech. Telefon pro případ nouze 603 535 821. 
 
 
Přeji příjemné dny a těším se na viděnou 28. 6. v hotelu Jezerka 
 
S přátelským pozdravem 
 
Za Alternativu 
Mgr. Vanda Čehovská       V Praze dne 14. 6. 2014 


