Klassieke homeopathie in geval van een verzwakt
immuunsysteem door stress, burn-out of angsten
Doel
Inhoud:
•
•
•
•

Levels of Health; achtergrond en toepassing algemeen
Stress, burn-out en angsten, wat doet dat met je immuunsysteem waardoor
virusinfecties een voedingsbodem hebben?
Klassieke Homeopathie bij stress, burn-out en angsten.
Doorlopend: Casus Analyses met behulp van de Levels of Health

Deze nascholingsdag is er aandacht voor klachten als stress, burn-out en angsten, waardoor
bijvoorbeeld virusinfecties een voedingsbodem krijgen, en specifiek Covid-19 virusinfecties.
Erik van Woensel heeft de Levels of Health (Vithoulkas) tot een zeer bruikbaar
analysesysteem gemaakt, waarbij je deze dag interactief meegenomen wordt in de
verschillende stappen daarvan.
De basisprincipes van de Levels of Health worden bij alle deelnemers als bekend
verondersteld.

Locatie
Deze nascholing zal online plaatsvinden. Je ontvangt als deelnemer een link naar de
livestream.
Het is tevens mogelijk deze nascholing ná deze datum aan te vragen, zodat je deze in je eigen
tijd kunt bekijken.

Kosten
€ 85,--. Je ontvangt een factuur per mail.

Docent

Erik van Woensel (NVKH geaccrediteerd docent)
Erik van Woensel heeft vanaf 1977 Klassieke Homeopathie gestudeerd en heeft sinds 1982
zijn eigen praktijk en vanaf 1990 aan diverse opleidingen in Nederland lesgegeven. In 1995
opende hij zijn Educatief Centrum voor Homeopathie dat later Institute of Classical
Homeopathy Van Woensel is gaan heten, om ook internationaal seminars te kunnen bieden.
Hij is internationaal vooral bekend vanwege zijn lesgeven aan de International Academy for
Classical Homeopathy in Alonissos (Griekenland). Hij begeleidt diverse groepen van zowel
beginnende als ervaren homeopaten met hun casuïstiek. Hij publiceert in internationale
bladen, en is (co-)auteur van verschillen boeken: Characteristics and Peculiarities, A
Compiled Materia Medica - Radar Keynotes 1, van de serie Classical Homeopathy - Evidence
Based Medicine2 and Case Analysis in Homeopathy3. Daarnaast is hij co-auteur van Levels of
Health4, met Right Livelihood Award–winnaar George Vithoulkas. Gedurende de afgelopen
elf jaar heeft hij het team dat het reperorium Synthesis heeft ontwikkeld veel geadviseerd en
geassisteerd. Erik van Woensel geeft veel internationale seminars.
(www.erikvanwoensel.com).
Door het lesgeven, het schrijven van boeken en onderzoek doen naar de mogelijkheden van
klassieke homeopathie wil hij graag de beoefening van het vak homeopathie naar een hoger
niveau brengen en de literatuur over homeopathie verbeteren. Om dit te bewerkstelligen
heeft hij o.a. in 2007 het Archive for Homeopathy (www.archiveforhomeopathy.com)
opgericht.
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