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ОПИСАНИЕ НА КУРСА 

Онлайн обучение с изучаване на над 30 от най-често срещаните 
здравословни проблеми при децата. 

        В този курс ще научите, как да лекувате децата според изцяло природо- съобразни 

методи, включващи хомеопатия, фитотерапия, диетология, шуслерова и бах терапия, лечение 

с етерични масла, апитерапия.  

За лечението на всяко заболяване, което се изучава, ще получавате знания:  

- Какъв трябва да е хранителният режим, който трябва да се спазва, за да се активира 

оздравителният процес на организма? 

- Кои храни са противопоказни и кои полезни за процеса на оздравяване? 

- Кои витамини и минерали са нужни за възстовяването на организма? 

- Кои са хомеопатичните медикаменти, с които можете да активирате жизнената сила в 

организма, за да се справи с болестта, както и кои са хомеопатичните медикаменти, с 

които да се справите със симптомите на заболяването? 

- Кои билки са подходящи да допълнят лечението и оздравителния процес? 

- Кои шуслерови соли, в каква комбинация и прием, биха помогнали? 

- Подходящи ли са капките на Бах за приложение при съответното заболяване и кои от 

тях по-точно да използваме? 

- Кои са подходящите етерични масла за лечението? 

- Как да приложим апитерапия според възрастта на детето? 

       Всички знания са проверени, изпитани и доказали своята ефективност в многогодишна 

практика с пациенти. 

       Учебните материали ще бъдат предоставяни под формата на лекции, разглеждащи 

различни здравословни проблеми. Всяка лекционна тема, по предварително предоставен 

план-съдържание, ще бъде публикувана в специална секция на сайта www.bilkova-

apteka.co.uk, до която студентите ще получат оторизиран достъп. 

В зависимост от пакета, който ще бъде закупен, ще има възможност: 

 Под всяка тема  да задавате своите въпроси и да получавате отговори. 

 На всеки няколко лекции, ще бъде назначаван казус за разглеждане и ще трябва да 

назначавате лечение на база на придобитите знания, след което ще изпращате 

назначеното от вас лечение до преподавателя, за да се обсъди казуса и лечението 

и ще получавате обратна връзка, за това, как сте се справили и на какви са 

пропоските ви. 

http://www.bilkova-apteka.co.uk/
http://www.bilkova-apteka.co.uk/
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 Ще сте част от група създаден за коментиране на казуси  и обсъждане на въпроси 

 Ще имате възможност да се сертифицирате. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
1. Хомеопатията накратко: история, базисни суровини, разреждания, потенции и др. 

2. Разликате между класическата хомеопатия, боаронската хомеопатия, хомеопатична 

детокс терапия 

3. Миазмитични хомеопатични типове 

4. Най-често срещаните хомеопатични типове при децата 

5. Алергии и хранителни непоносимости 

6. Микози:кандидоза, млечница, лишеи, гъбички по ноктите и по кожата 

7. Бактериални инфекции 

8. Висока температура, треска 

9. Тонзилит и фарингит 

10.  Трахеит и ларенгит 

11.  Бронхит 

12.  Бронхо пневмония 

13.  Астма 

14.  Конюктивит 

15.  Отит 

16.  Гастрит, колит 

17.  Запек 

18.  Диария 

19.  Колики 

20.  Липса на апетит 

21.  Повръщане 

22.  Нощно напикаване 

23.  Цистит и бъбречни възпаления 

24.  Пробиване на зъбки, дентално здраве 

25. Хиперактивност и липса на концентрация 

26.  Безсъние, кошмари, сомнамбулизъм, нощен терор 

27.  Синузит, трета сливица, хрема 

28.  Варицела 

29.  Атопичен дерматит, кожни екземи, псориазис 

30.  Уртикария 
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

Казвам се Ирена Сиракова и съм : 

- собственик на онлайн магазина bilkova-apteka.co.uk, 

- регистриран холистичен терапевт, 

- хомеопат, 

- дипломиран психолог и сертифициран психотерапевт, 

- сертифициран консултант за съня, 

- хипнотерапевт, арт терапевт, нутриционист. 

От дълги години -  съм привърженик на здравословния начин на живот и произхождам 

от род на билкари. 

 В практиката си съм излекувала много деца с УНГ хронични проблеми и увеличени 

сливици, деца астматици, деца с алергии, деца с хиперактивност, синдром на дефицит 

на вниманието, поведенчески проблеми и др. При възрастните случаите на 100 % успех 

и излекуване на хронични болести е вече факт, при всички случаи, които съм поела 

след началото на 2016 г. Имам големи успехи и при пациенти с депресия, панически 

атаки, страхове, фобии и силно безпокойство. Работя по редица случаи с автоимунни 

заболявания, както при деца, така и при възрастни - аутизъм, лупус, хашимото, 

псориазис и др. с много добри резултати. 

Терапиите, които назначавам са съчетание от хомеопатия, шуслерова и бах терапия ,  

билко лечение, съвети за храненето и начина на живот. 

 

“Ако не намерите време да придобиете знания, 

как да бъдете здрави, ще се принудите да 

намерите време за да придобиете знания как да 

лекувате болестта си.” 
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        Създавам този курс, за да предам натрупаните теоритични и практически 

знания нататък, за да може повече хора да се радват на доброто си здраве, без 

излишни страдания. 

ЦЕНОВИ ПАКЕТИ: 

1-ви Пакет: 
 Цена: £355 или релевантната стойност в друга валута  

 получавате достъп до лекциите на обучението 

2-ри Пакет: 
 Цена: £499 или релевантната стойност в друга валута 

 получавате достъп до лекциите на обучението 

 ще можете да задавате своите въпроси под всяка лекция или на имейл  

 получавате право на една консултация относно здравословен проблем на 
дете с преподавателя и изготвяне на план за лечението му 

3-ти Пакет (подходящ за терапевти): 
 Цена: £595 или релевантната стойност в друга валута 

 получавате достъп до лекциите на обучението 

 Възможност за задаване на въпроси 

 Работа по 5 случая 

 Достъп до група с обсъждане на случаи и въпроси по тях 

 Сертификат при завършване на курса 
 
Ако желаете да обсъдите възможностите за започване на работа 
като терапевти в Билкова аптека в Англия, моля пишете ни на: 
bilkova.apteka.uk@gmail.com 

  

 

ЗАПЛАЩАНЕ 
Ще можете да заплатите по Пейпал или банков път – във валута по ваш избор. 
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ЗАПИСВАНЕ 
Записването става, чрез формата за записване в сайта www.bilkova-apteka.co.uk или на 

имейл: info@bilkova-apteka.co.uk 

СТАРТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО 

МАТЕРИАЛИТЕ 
След записване и заплащане, получавате достъп до секцията с материалите в 

продължение на 180 дни. Можете да стартирате по всяко време, по което желаете, тъй 

като обучението е онлайн, а не в присъствена форма. 

Материалите са обект на интелектуална собственост и разпространението им 

от страна на курсистите се счита за криминално деяние.  

Всеки курсист ще попълва Декларация, в която ще декларира, че носи финансова 

отговорност при разпространение на материалите публикувани в секцията на 

този курс. 

 

СЕРТИФИКАТ 
Всеки курсист, закупил третия ценови пакет ще има право на сертификат при 

завършване на курса, след като защити придобитите по време на курса знания с 

решаване на казус. Казусът ще е случай на пациент от практиката на преподавателя, за 

който курсиста ще е нужно да изготви план за лечение. Другото основно условие е , да 

сте предали назначени лечения за всички назначени казуси по време на обучението. 

 

 

БОНУС 1  
Всеки курсист, който завърши обучението, 
ще получи код за 20 % отстъпка от обучение 
по детска психология:  

БОНУС 2  
Всеки курсист, който завърши 
обучението, ще получи безплатен 
екземпляр от книгата:  

 

http://www.bilkova-apteka.co.uk/
mailto:info@bilkova-apteka.co.uk
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БЪДЕТЕ ЗДРАВИ! 
www.bilkova-apteka.co.uk 

 


