
SVEIKS, SVEIKA! 

 Ja esat no vecākiem, kas saviem bērniem izvēlas homeopātiju un medikamentus atstāj 

tikai nopietniem gadījumiem, bet reizēm jūtaties samulsis (-usi), kā tieši varat palīdzēt savam 

mazajam, kuros brīžos tomēr jāved pie ārsta, un kuri ir tie kritiskie brīži, kad ir jāpieslēdz 

medikamenti, iespējams, šīs lekcijas ir domātas Jums. Īsumā, ko apgūsim lekcijās. Noklausoties 

šīs lekcijas Jūs noteikti nekļūsiet par homeopātiem un tāds nav arī to mērķis. Ikdienā es 

pārsvarā strādāju ar bēniem un bieži sastopos ar izmisušiem vecākiem, kas ir apjukuši, 

satraukušies, jo nezina, kā vislabāk palīdzēt savam mazajam. Lekcijās apskatīsim dažādu 

biežāko saslimšanu iemeslus, imūnās sistēmas darbību, apskatīsim, kas īsti ir imunitāte un kā 

tā darbojas. Vai ir iespējams kaut kā uzlabot imunitāti un kā tieši. Nedaudz pieskarsimies arī 

citām alternatīvām ārstēšanas metodēm. Noteikti pieskarsimies arī tā saucajamām 

sarkanajām līnijām, kad bērna veselības stāvoklis ir bīstams un noteikti ir nepieciešamas citas 

terapijas metodes. Jā, reizēm antibiotikas, reizēm hormonus, jo, lai cik es esmu ar visu dvēseli 

iekšā homeopātijā, viss nekādā gadījumā nav izārstējams tikai ar homeopātiju. Protms, ne 

vienmēr visu var izārstēt arī klasiski. Gadījumi ir tik daudz un dažādi, un katram ir nepieciešama 

dziļi individuāla pieeja. Mans mērķis ir iespēju robežās vecākiem sniegt plašu informāciju, lai 

neapjuktu informācijas pārbagātībā, lai spētu novērtēt bīstamos simptomus un nenokavētu 

vēršanos pie ārsta. Bet ir tik daudz gadījumu, kad bērna ciešanas varam atvieglot pavisam 

vienkārši, neizmantojot smago artilēriju. Ja Jūs tas uzrunāja, tad ieskataties ŠEIT, kur atradīsiet 

lekciju plānus.  

 Maksa par katru lekciju ir 20 eur. Lekcijas ilgums 1.5-2 stundas, atkarīgs no tēmas  

plašuma un jautājumu skaita. Katras lekcijas datums tiks izsludināts atsevišķi gan Facebook 

lapā, mājas lapā un izsūtīts uz Jūsu norādīto e pasta adresi pēc pieteikuma saņemšanas, ja 

dosiet piekrišanu. Pieteikties lekcijām iespējams www.drkoskina.lv mājas lapā elektroniski un 

apmaksājot dalības maksu uz kontu, maksājuma uzdevumā norādot dalībnieka vārdu, 

uzvārdu, kursu datumu.  

Rekvizīti:  

SIA “Ilvas Koškinas privātprakse” 

Reģ. Nr 43603025374 

Konts: LV62UNLA0050007334778 

Pēc apmaksas saņesiet uzaicinājuma kodu, lai pieslēgtos lekcijai zoom platformai.  

1. Lekcija plānota 22.07.20 plkst 11.00 un 24.07 18.00. 

 

Uz tikšanos! 

 

http://www.drkoskina.lv/

