
  Vážení přátelé homeopatie, 
  
posílám Vám pozvánku na šestý víkend s Michal Yakir. Michal přednáší 
doposud nejkomplexněji a v nejširším rozsahu problematiku rostlinných léků 
v homeopatii na základě systému tabulky rostlin, kterou více jak 15 let vytvářela. 
Máte možnost zúčastnit se ještě několika víkendů a poznat tuto úžasnou lektorku 
a homeopatku a její práci.  
Vzhledem k organizační náročnosti celého projektu je možné, že v České republice Michal Yakir dlouhou 
dobu nebude opakovat svoji školu rostlin v homeopatii. Zveme proto všechny zájemce, kteří doposud 
nenavštěvovali tuto školu a chtěli by se do jejího běhu za určitých podmínek zapojit. Využijte této 
příležitosti seznámit se s jejím učením nyní.  
 

Organizační  záležitosti  šestého  víkendu: 
 
Registrace pátek od 8.00  
Časový rozvrh výuky: pátek 10.00 - 18.00, sobota 9.00 - 17.00, neděle 9.00 - 
16.00 

                           Studijní víkend je   24-26. 5. 2019   
           

         RŮŽE – ROSIDEAE  (růžotvaré) 
Místo: FTVS, Fakulta tělesné výchovy a sportu 

José Martího 31, učebna  U2                     
hlavní budova - 3 poschodí 

Spojení MHD: metrem trasa „A“ do stanice „Nádraží 
Veleslavín“.   
 
Cena je  2900.- Kč a bude se platit na místě. 
  
  
  
Program víkendu: 

  

seminář bude věnovaný 5. sloupci tabulky RŮŽE – ROSIDEAE (růžotvaré) s řády: 
Rosales, Fabales, Myrtales, Malpighiales, Geraniales, Sapindales, Rhamnales, 
Cornales, Santanales, Celastrales, Apiales. 
 

 
Mentální témata: 
Já a ti druzí. Téma rozštěpení. Rozštěpení mezi mnou druhými, mezi ženskou a 
mužskou částí. Emoce a mysl se nedotýkají. Mužský aspekt dominuje, potlačuje 
ženský aspekt. Téma potlačení. Všechny tyto léky se zabývají tím druhým, ne 
sebou. 



Proto touha po lásce. Růže chtějí být milovány a líbit 
se, ale mají trny, které to neumožňují. Rosales touží po 
vztahu, ale nedaří se jim ho naplnit či udržet. 
Emoce jsou potlačené, srdce tvrdne. Srdeční problémy.  
Mysl ovládá, kontroluje. Téma Otce. 
 
 
Materia medica: 

Agrimonia eupatoria, Amygdalus amara, Crataegus, Fragaria 
vesca, Hydrocyanicum acidum, Laurocerasus, Malus, Prunus, 
Rosa bracteata, Rosa canina, Rosa canina Assisiensis, Rosa 
californica, Rosa damecsena, Rosa gallica, Malus domestica, 
Pyrus americana, Penthorum, Cajaputum - Tea tree, 
Granatum pomegranate, Mezereum, Syzygium jambolanum, 
Oenothera biennis, Melaleuca alternifolia, Alfalfa, Baptisia, 

Cicer arietinum, Lathyrus, Copaiva, Derris piñata, Indigofera tinctoria, Melilotus, Mimosa 
pudica, Physostigma venenosum, Sarothamnus scoparius, Soja hispida, Ayahuasca, Carica 
papaya, Coca, Erodium, Geranium maculatum, Ratania, Passiflora, Viola odorata, Viola 
tricolor, Croton-t, Euphorbia, Hura brazilnesis, Manchinella ….      

 

 web: školy kde zjistíte více informací o metodě :  www.michal-yakir.cz 
 

pro nové přihláška na mail:   systemrostlin@centrum.cz 
 

 
pěkný den   
  

 
za organizátory       Aleš Sušický    608 020 114  


