
 

09.11.2013 (събота), 
Голяма зала, Младежки театър „Николай Бинев”

  Тематичен модул: Сърдечно-съдови заболявания,   
 психосоматика и усложнения

09.30 - 10.00 ч.  Регистрация

10.00 - 10.30 ч.  Откриване на Конференцията по Шуслерова терапия. 
 Приветствие от: 
 д-р Дора Пачова, председател на АЛХБ  
 д-р Нонна Петрова, директор на Алпен Фарма България

10.30 - 12.00 ч.  „Приложение на Шуслеровите соли  при сърдечно-съдови   
 заболявания”, 

 лектор: Анжелика Грефин Волфскийл, хомеопат; натуропат;  
Шуслеров терапевт, Германия; автор на книги по Шуслерова терапия

12.00 - 12.30 ч.  „Биохимия на здравото сърце”, 
 лектор: д-р Георги Хаджиев, лекар хомеопат, ЦЗ „Холистика”,   

Велико Търново, преподавател към ЦЗО „Едикта” 

12.30 - 13.00 ч.  „Фармацевтични метаморфози на хомеопатичното    
 лекарство”, 

 лектор: магистър-фармацевт Антон Вълев, председател на  
Националната аптечна камара

13.00 - 13.30 ч.  Обедна почивка

13.30 - 14.30 ч.   „Съвременна концепция за холистичния лечебен ефект:   
 наноструктури и кръстосана адаптация”, 

 лектор: д-р Нонна Петрова, педиатър,     
директор на Алпен Фарма България

14.30 - 15.10 ч.  „Холистичен поглед върху възможностите за профилактика и  
 лечение на атеросклероза. Шуслерови акценти”, 

 лектор: Ст. н. с. II ст. д-р Мария Генкова-Папазова, д.м.н., холистичен 
лекар, Институт по невробиология към БАН

15.10 - 15.50 ч.  „Вина и сърце”, 
 лектор: д-р Дора Пачова, ЦЗО „Едикта”, магистър по хомеопатична те-

рапия, магистър психотерапевт на лица с увреждания, председател на 
АЛХБ, член на Подкомитета по образование към Европейския комитет по 
хомеопатия, представител на България в Международната медицинска хо-
меопатична лига; Мария Джонгова, клиничен психолог, ЦЗО „Едикта”

15.50 - 16.10 ч.  Кафе-пауза

08.11.2013 г. (петък), 

Камерна зала, Младежки театър „Николай Бинев”

  Тематичен модул: Салутогенеза

09.30 - 10.00 ч.  Регистрация

10.00 - 10.30 ч.  Откриване на Конференцията

10.30 - 11.10 ч.  „Салутогенеза”,
 лектори: д-р Калина Костова, специалист-хирург, магистър по хомеопа-

тична терапия, кабинет “Салутогенезис”; д-р Мария Урумова, хомеопат,  
център „Холимед”, София

11.10 - 11.50 ч.   „Хомеопатия за възможното ни бъдеще”, 
 лектор: д-р Георги Хаджиев, лекар хомеопат, ЦЗ „Холистика”,    

Велико Търново, преподавател към ЦЗО „Едикта” 

11.50 - 12.30 ч.  „Парво-В19 вироза”, 
 лектор: д-р Ерма Миронова, вирусолог, Катедра по педиатрия,   

Медицинска академия; хомеопат, Център 15, София

12.30 - 13.10 ч.  „Мястото на фитопродуктите в терапевтичните стратегии  
за въздействие при болест на Алцхаймер“, 

 лектор: д-р Илияна Янева, PhD, Национален център по обществено здраве  
и анализи към МЗ

13.10 - 14.00 ч.  Обедна почивка

14.00 - 14.50 ч.  „Оценка на въздействието на хомеопатичните лекарства върху  
 вегетативната нервна система чрез вариабилността на   
 сърдечната честота”, 

 лектор: д-р Палмена Ангелова, PhD, Софийски университет, Медицински 
факултет, Катедра „Физиология на човека”; Екип клинично проучване:   
доц. д-р Елена Джамбазова, СУ, Медицински факултет; д-р Дора Пачова, ЦЗО 
„Едикта”, председател на АЛХБ; Мария Джонгова, клиничен психолог, ЦЗО „Еди-
кта”; Екатерина Петрова, Михаил Михайлов и Тим Владимиров, студенти в 
СУ, Медицински факултет

14.50 - 15.30 ч.  „Исхемична болест на сърцето и хомеопатично повлияване”,
 лектор: д-р Райна Сивова, специалист вътрешни болести, кардиолог,   

хомеопат, Клиника „Сердика”, София 

15.30 - 16.00 ч.  Кафе-пауза

16.00 - 16.40 ч.  „Препятствия по пътя на хомеопатичното  лечение”, 
 лектор: д-р Искра Капинчева, специалност социална медицина и здравен 

мениджмънт, хомеопат, Варна, член на Подкомитета по политика към   
Европейския комитет по хомеопатия

16.40 - 17.10 ч.  „Резюме на конгреса в Кито и покана за следващия конгрес на   
 Международната медицинска хомеопатична лига в Париж”, 

 лектор: д-р Дора Пачова, ЦЗО „Едикта”, председател на АЛХБ

„Най-добрите и красиви неща на света не могат да бъдат видяни, 
нито докоснати... те се усещат в сърцето.”  

Хелън Келър

„Любовта е глуха за всички лоши, обидни думи. Ти не можеш да 
огорчиш сърцето на любящия човек, нито можеш да помрачиш 
ума му, нито можеш да смутиш душата му. На всички обиди и 
огорчения той ще се усмихне. Любовта е непобедима сила. 
Който има Любов, той е силен човек.” 

Петър Дънов

17.10 - 18.00 ч.  Въпроси и закриване на първия ден от Конференцията



ТАКСИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:

За 08.11.2013 г. (петък) 20 лв.

Комбинирана за 08.11 и 09.11.2013 г. (петък и събота)   30 лв.

Специализиран семинар на 10.11.2013 г. (неделя) 60 лв.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.11.2013 (неделя), 
хотел „Анел”, бул. Тодор Александров №14, 
Конферентна зала „Анел”

09.00 - 15.00 ч.   Специализиран семинар „Практически съвети при сърдечно- 
 съдови заболявания за практикуващите хомеопатия”, 

 лектор: д-р Сандип Кайла, Индия, национален вицепрезидент на  
Азиатската медицинска хомеопатична лига, хомеопат,   
международен хомеопатичен лектор и консултант

с участието 
на:

Герасим Георгиев-Геро 
Бойко Кръстанов 

Стефан Мавродиев 
Светослав Добрев 

и др.

19.00 часа 

     Младежкият театър 
     представя: 

                     „ГОСПОДИН 
       БАЛКАНСКИ” 

„Сърцето има доводи, които разумът не познава.”  Блез Паскал 16.10 - 17.30 ч.  „Приложение на Шуслеровите соли при усложнения в    
 сърдечно-съдовата патология”, 

 лектор: д-р Сандип Кайла, Индия, национален вицепрезидент на  
Азиатската медицинска хомеопатична лига, хомеопат, международен 
хомеопатичен лектор и консултант

17.30 - 17.50 ч. Въпроси, дискусия с лекторите

17.50 - 18.00 ч.  Закриване на втория ден на Конференцията 

18.00 - 19.00 ч.  Коктейл

08 - 10.11.2013 г.
София, Младежки театър “Николай Бинев”,

бул. „Княз Александър Дондуков” №8

3Годишна научно-практическа 
конференция по хомеопатия 

и Шуслерова терапия

Асоциацията на лекарите хомеопати
с подкрепата на Алпен Фарма България 

 има удоволствието да Ви покани на

Покана

„Щастието е като здравето ‒ ако не го забелязваш, значи го имаш.”       
Иван Тургенев


