
 

 

Kurz  březen 2018   

 

Přednášejí: Robert Ullman, N.D. a  Judyth Reichenberg-Ullman, N.D., M.S.W 

Tlumočí: Mgr. Eva Leňová, Mgr. Veronika Kresslová 

 

10. 3. Sobota 

 
11. 3. Neděle 

 
8,00 – 9,00 – Prezence 
 

 

9,00 – 13,00 – Přednáška  9,00 – 13,00 – Přednáška  

13,00 – 14,00 – Polední pauza  13,00 – 14,00 – Polední pauza 

14,00 – 18,00 – Přednáška 14,00 – 17,00 – Přednáška  

 

Témata přednášek: 

 

Judyth Reichenberg-Ullman, N.D., M.S.W.: Aha! Nadšení z právě odhaleného léku a 

pozorování postupného vyjasňování případu 

Jak se vyvíjela moje třicetipětiletá homeopatická praxe*Objevujeme metodu Dr. Rajana Sankarana*Učíme se a 

zároveň odnaučujeme*Použití říší, miasmat a pocitů (Sensation) pro ty, kteří chtějí zjednodušit svou homeopatickou 

praxi*Homeopatie je více o uvolnění, než o boji a skřípání zuby*Jak vnést více lehkosti do vaší praxe 

Různé styly pro různé typy homeopatů 

Vaše homeopatická praxe se bude rozvíjet přirozeně podle toho, jak se vyvinete jako profesionál a člověk 

Klasická homeopatie v USA v časných 80. Letech 

Pak jsem četla "Duch homeopatie" od Dr. Rajana Sankarana z Bombaje  

Co je to Sensation (pocit) a jak to vyvolalo změnu „mezi dnem a nocí“ v mé homeopatické praxi 

Čím se homeopatická praxe liší při použití metody  Sensation? 

Periodická tabulka prvků 

Říše: Minerální, živočišná, rostlinná ( minerální řady, sloupce, živočišná říše, rody, rostlinná říše, rody..ad) 

Případy 

Jak odebírám případ, jak analyzovat případ 

Tipy pro odebírání případu, tipy pro vedení případu                                                                      obrať list 

www.homeopatickaakademie.cz 

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

Zbraslavské náměstí 461, 156 00 Praha 5 



Robert Ullman, N.D.: Jak dokáže homeopatie způsobit velký pokrok u dětí s ADHD a 

poruchami autistického spektra 

Homeopatická léčba dětí se speciálními potřebami: Poruchy autistického spektra zahrnující autismus, Aspergerův 

syndrom, PANDAS, a PDD. 

 

Úskalí odebírání případu a homeopatického pohovoru: 

Strategie odebírání případu u verbálně nekomunikujících, částečně komunikujících a oponujících pacientů. 

Nalezení nejlepšího léku pomocí analýzy symptomů,  repertorizace a  Sankaranovy pocitové metody, tam, kde je 

vhodná. 

Rozhovor a práce s rodiči dětí se speciálními potřebami k doplnění mezer v odebraném případu. Pozorování pacienta 

živě či na videu a hledání klíčových symptomů pro rozpoznání jednotlivých říší, skupin a konkrétního léku.  

Krátkodobé a dlouhodobé vedení případu, případy z praxe: 

Pozorovatelné zlepšení dostatečně brzy a v dostatečné míře na to, aby pacient pokračoval v léčbě, a dostatečně 

dlouho trvající, aby bylo dosaženo požadovaných výsledků. Jak a kdy hodnotit, zda lék funguje nebo ne, a jak 

zkoumat a změnit nový lék, aby se dosáhlo lepších výsledků.  

Jak si poradit se zoufalstvím, případná léčba rodičů, dávání naděje tam, kde je oprávněná. 

Setrvání pacientů v léčbě dostatečně dlouho, aby se projevilo zlepšení a podpořila naděje v trvalé zlepšování a 

vyléčení. Demonstrování schopnosti homeopatie přinést změny v chování, tělesném i duševním zdraví, a zrychlit 

tempo vývoje. 

Tipy, jak používat homeopatii spolu s jinými metodami, především klasickou medicínou, nutričními a 

biomedicínskými metodami, a CEASE terapií. 

 

 

 

 

 

Drs. Judyth Reichenberg-Ullman a Robert Ullman jsou akreditovaní naturopatičtí lékaři a certifikovaní homeopaté. 

Praktikují více než 35 let, jsou autory sedmi knih o homeopatii, mezi nimi nejprodávanější: Ritalin-Free Kids, A 

Drug-Free Approach to Asperger Syndrome and Autism, and The Homeopathic Treatment of Depression, Anxiety 

 and Bipolar Disorder. Léčí po celém světě a bydlí střídavě na severozápadě USA a v jižním Chile. 

Dr. Reichenberg-Ullman, původně sociální pracovnice se zaměřením na psychiatrii, postupně propadla homeopatii a 

stále s nadšením pozoruje její úžasné výsledky. Za své úspěchy z velké části vděčí studiu s Dr. Rajanem Sankaranem 

v posledních 25 letech. Nejraději pracuje s celými rodinami a pomáhá pacientům k dosažení dlouhodobého štěstí, 

zdraví a prožívání plnějšího života. 

Dr. Ullman léčil homeopaticky tisíce dětí s poruchami chování, učení a s vývojovými poruchami. Jsou to výjimečné, 

různorodé a fascinující děti, které si zaslouží větší šanci na šťastný a produktivní život. Zjistil, že homeopatie dokáže 

těmto dětem pomoci a to mnohdy dramaticky.  

 

 


