
Ingyenes Doktor Mami tanfolyam 
homeopátiás gyermekgyógyásszal! 
 
2019. 03. 04. 

 Nyitott vagy a természetes, szelíd gyógymódok iránt? 
  

 Fontosnak tartod, hogy gyermeked csak akkor szedjen antibiotikumot, 
szteroidot, egyéb gyógyszereket, ha az feltétlenül szükséges? 
  

 Bízol az anyai ösztöneidben és szeretnéd magabiztosan kezelni a kisebb 
felmerülő betegségeket? 

Akkor az ingyenes Doktor Mami tanfolyam neked szól: 

 

 
 

MIRŐL TANULHATSZ? 
Homeopátiás gyermekorvostól ismerheted meg: 

 a homeopátia lényegét, alkalmazásának szabályait, 
  

 azokat a legalapvetőbb homeopátiás szereket, amelyeket érdemes otthon, a 
házi patikádban tartani, 
  

 azokat a helyzeteket, amikor Te is adhatsz homeopátiás gyógyszert a 
családnak, 
  

 azt, hogy mit, milyen problémára és hogyan használj: legyen szó köhögésről, 
nátháról, lázról, hányásról, hasmenésről, fülfájásról, sérülésről, csípésről… 

http://imami.hu/urlap/jelentkezem-homeopatias-doktor-mami-tanfolyamra


 
 
A tanfolyam interaktív: gyermekorvosunktól bátran kérdezhetsz! 

MEDDIG TART? 
A tanfolyam egy hétvégi délutánt vesz igénybe: a felmerülő kérdések számától, 
a résztvevők aktivitásától függően 3-4 órás. 

KI TARTJA? 
A tanfolyamot minden helyszínünkön homeopátiás végzettségű, elismert 
gyermekgyógyász tartja a Terápia Natúra Alapítvány, a CEDH Nemzetközi 
Homeopátiás Iskola és a  BOIRON támogatásával. 
  

+ TOVÁBBI MEGLEPETÉSEKKEL VÁRUNK A HELYSZÍNEN! 

  

MIKOR ÉS HOL? 
A tréningeket 2019. évben az országban 8 helyszínen, az alábbi időpontokban 
szervezzük meg: 

https://terapianatura.hu/alapitvanyunkrol/
http://terapianatura.hu/alapitvanyunkrol/
http://terapianatura.hu/alapitvanyunkrol/
http://www.boiron.hu/


  

 
  

KI VEHET RÉSZT A WORKSHOPON? 

  
Mind a 8 helyszínen 20 fő részvételére van lehetőség, akiket sorsolással 
választunk ki  a jelentkezők közül. 

 

MENNYIBE KERÜL A RÉSZVÉTEL? 

  
A részvétel INGYENES, de a helyek száma korlátozott, ezért sorsolással 
választjuk ki a helyszínenként 20 résztvevőt. 
  

HOGYAN JELENTKEZHETSZ? 

  
Csak pár kattintás: 
  
1. Válaszd ki, hogy melyik helyszínen tartanál velünk! 
2. Válaszd ki, hogy használtál-e már homeopátiás készítményt? (Igen – Nem) 
3. Add meg az elérhetőségedet, ahol értesíthetünk! 
  

ENNYI AZ EGÉSZ? 
  

Hol?  
(tervezett helyszín) 

Mikor? 
(tervezett időpont) 

Ki tartja? 
(tervezett előadó) 

Pécs, Tudásközpont 2019. március 23. (szombat) 15.00 
dr. Németh 

Zsuzsanna 

Budapest, D18 Café & Bar 2019. május 25. (szombat) 15.00 
dr. Sebő 

Zsuzsanna 

Szeged, Tiszavirág Hotel 2019. június 1. (szombat) 15.00 dr. Nagy Beáta 

Kecskemét, EYVA Ház 2019. június 8. (szombat) 15.00 dr. Nagy Beáta 

Kaposvár, Agóra 2019. október 5. (szombat) 15.00 
dr. Németh 

Zsuzsanna 

Szombathely, Kámoni Arborétum 

Látogató Központja 
2019. október 12. (szombat) 15.00 dr. Andits Mónika 

Zalaegerszeg - egyeztetés alatt 2019. november - egyeztetés alatt dr. Andits Mónika 

Debrecen, Méliusz Központi 

Könyvtár 
2019. december 14. dr. Kósa Katalin 

http://imami.hu/urlap/jelentkezem-homeopatias-doktor-mami-tanfolyamra


 
  

>>JÁTÉKSZABÁLY<< 
  

 

 
  
A képzések a Terápia Natúra Alapítvány, a CEDH Nemzetközi Homeopátiás 
Iskola és a  BOIRONtámogatásával valósulnak meg.  
  

  

 

  
  

 A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges 
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