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Izobraževalni program Šola tradicionalne evropske medicine® (odslej Šola TEM) vsebuje 

znanja, ki so se tisočletja uporabljala na evropskem področju. To so skoraj pozabljena znanja, 

ki so že zdavnaj izginila iz programa šolskega sistema in naše tradicije zdravljenja. Ostali so 

le še majhni delčki znanja, s katerimi so nekdaj naše babice pozdravile rane naše duše in 

telesa. 

 

Šola traja 15 mesecev, od septembra 2019 do januarja 2021. Predavanja in praktična 

znanja so enkrat mesečno, tako da ima vsakdo dovolj časa, da znanje temeljito preizkusi 

in osvoji tudi v praksi. Poleg tega bodo občasni neobvezni, izven študijski seminarji, ki se 

bodo začeli predvidoma novembra 2019. Šola se začne v soboto, 21.  septembra 2019 v 

Ljubljani. Potekala bo v soboto od 10h do 16h, v nedeljo od 10h do 15h. 

 

To je vrhunsko znanje, ki ga ni moč dobiti iz knjig, pač pa le po desetletjih prakticiranja, 

preizkušanja in nenehnega učenja. Predstojnika Hildegardine klinike, zakonca Plantan, avtorja 

uspešnih knjig, s skoraj tridesetletnimi izkušnjami na tem področju, sta vrhunska poznavalca 

starodavne umetnosti zdravljenja, tradicionalnih metod in v kratkem času predata 

udeležencem poleg globokega znanja tudi svoje bogate izkušnje, kar ve vsak, ki je že bil na 

njunem izobraževanju. 

 

Tradicionalna evropska medicina opiše temeljne vzroke za nastanek bolezni, opiše 

povezave, napove razvoj bolezni, najprej pa z diagnostiko ugotovi pravi vzrok stanja. Le s 

poznavanjem pravih vzrokov in procesov se lahko osredotočimo na vzrok bolezni in ne 

izgubljamo dragocenega časa za iskanje in prevečkrat brezplodno preizkušanje raznih metod, 

ki morda sem ter tja prinesejo ublažitev simptomov, vendar človeka ne približajo 

ozdravljenju. To starodavno znanje je v Šoli TEM prepleteno s sodobno medicino. 

 

Kot pravi velikan evropske tradicije zdravljenja Paracelsus nas nič in nihče ne more 

pozdraviti, če naš notranji zdravnik ne zmore več opravljati svojega dela. Pol tisočletja 

kasneje je pronicljivi Marc Lappe povedal to drugače: »Telo nadzira in pozdravi infekcijo, 

ne kemikalije. Brez odpornosti so droge brez pomena.«  

 

Tradicionalna evropska medicina uporablja duši in telesu nenasilne metode ter besede, ki 

nagovarjajo dušo. Vemo, takrat, ko trpi duša, zboli telo. Ta starodavna umetnost zdravljenja 

se je razvijala povsod po svetu v vseh časih in je imela različne oblike, temelji pa so povsod 

enaki. Naj bo to sumerska, staroegipčanska medicina, tibetanska, kitajska, evropska, .. vedno 

nagovarja notranje moči duše in pomaga s podobnim pristopom.  

 

V naši evropski tradiciji je bilo mnogo izjemnih zdravnic in zdravnikov, ki niso bili le to, bili 

so izjemni poznavalci življenja, Narave ter nenehni raziskovalci resnice in njene lepote. 

Mnogo let je bilo potrebno, da sva avtorja zbrala vse to znanje in ga skozi dolgoletne izkušnje 

s pazljivim opazovanjem sestavila v celovito in uporabno znanje.  

 

Tradicionalna evropska medicina ima tri temelje. 

 

Prvi temelj je tradicionalna diagnostika, ki s pretanjenim opazovanjem pove, kaj je 

resnični vzrok stanja. To znanje, oplemeniteno z bogatimi, več desetletnimi izkušnjami 

avtorjev, raziskovalcev in predavateljev, predstojnikov Hildegardine klinike, vsebujejo 

moduli Diagnostika obraza, Diagnostika jezika, Diagnostika urina, Diagnostika rok in 

nog, Diagnostika utripa (osnove), ki se prepletajo v vseh modulih.  
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Drugi temelj je poznavanje vzrokov nastanka bolezni in procesov, ki vodijo v različna 

stanja bolezni in bolečine. To je starodavni model tradicionalne umetnosti zdravljenja, 

ki pove, kako nastanejo bolezni in kako lahko pozdravimo njihove korenine, torej, kako 

pravilno pomagamo notranjemu zdravniku. To dragoceno znanje vsebujejo moduli 

Vzroki bolezni, Hildegardina in Paracelsusova medicina, Magnetizem (osnove), 

Zdravilna hrana in Starodavne vaje za uravnovešanje delovanja notranjih organov. V ta 

sklop so vključene tudi osnove anatomije, fiziologije in patologije sodobne medicine. To 

znanje predaja odlična predavateljica, dipl. fizioterapevtka, ga. Vesna Žagar. 

 

Tretji temelj je izbira pravih tradicionalnih (naravnih) zdravil in metod za iskanje poti 

do ponovnega ravnovesja ter lajšanje bolečin. To so moduli Hildegardina in 

Paracelsusova medicina (Hildegardina božja lekarna), Hildegardina psihoterapija, 

Hildegardine kapljice za krepitev kreposti, Uporaba moxe, Uporaba ventuz, Fitoterapija 

TEM s tremi podpoglavji Hildegardine in Paracelsusove rastlinske moči, Močne rastline 

za močne ženske, Močne rastline za močne moške in modul Bachovi cvetovi. 

 

Za ugotovitev vzroka bolezni, zdravljenje in ozdravitev ne rabimo zapletenih instrumentov. 

Potrebujemo celosten pogled na življenje in globok vpogled v človeka, da ugledamo resnico, 

zakaj je zbolel in vedenje kaj narediti, da ga usmerimo proti svetlemu. 

 

Neobvezne izven študijske vsebine so zbrane v seminarjih Dornova terapija, Zdravilna 

hipnoza - uvod, Magnetizem I. in II., Signature rastlin – psihologija rastlin, Diagnostika 

obraza – globinski vpogled, Hildegardina psihoterapija – globinski seminar, 

Samomasaža, masaža dojenčka in energijske vaje. Dodani bodo še drugi. 

Program Šola starodavne umetnosti zdravljenja - tradicionalna evropska medicina 

sestavljata dva letnika in dodatne izven študijske vsebine. Vsakomur bomo dali dovolj znanja 

za samostojno delo po zaključenih dveh letnikih, ki so obvezni za certifikat in licenco. Dodatne, 

specialistične vsebine so namenjene tistim, ki bodo želeli pridobljeno znanje še dodatno 

poglobiti.  
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PREDMETNIK 
Oznaka Vsebina 

A DIAGNOSTIKA 

1 DIAGNOSTIKA OBRAZA 

2 DIAGNOSTIKA JEZIKA 

3 DIAGNOSTIKA URINA 

4 DIAGNOSTIKA ROK IN NOG 

5 DIAGNOSTIKA UTRIPA - OSNOVE 

  

B  

1 

ANATOMIJA TER OSNOVE FIZIOLOGIJE IN  PATOLOGIJE 

ČLOVEŠKEGA TELESA – Vesna ŽAGAR, dipl. fizioterapevtka 

2 VZROKI BOLEZNI IN OHRANJANJE ZDRAVJA   

3 HILDEGARDINA IN PARACELSUSOVA MEDICINA 

4 

STARODAVNE VAJE ZA URAVNOVEŠANJE DELOVANJA 

NOTRANJIH ORGANOV 

5 MAGNETIZEM - osnove 

  

C BOLEČINE IN BOLEZNI 

1 UPORABA VENTUZ 

2 HILDEGARDINA PSIHOTERAPIJA 

3 HILDEGARDINE KAPLJICE ZA KREPITEV KREPOSTI 

4 ZDRAVILNA HRANA 

5 UPORABA MOXE  

6 BACHOVI CVETOVI 

7 FITOTERAPIJA TRADICIONALNE EVROPSKE MEDICINE 

 a. Močne rastline za močne ženske  

 b. Močne rastline za močne moške 

 c. Hildegradine in Paracelsusove rastlinske moči 

  

D SEMINARJI 

1 DORNOVA TERAPIJA 

2 MAGNETIZEM I. + II. 

3 ZDRAVILNA HIPNOZA - osnove 

4 SAMOSAŽA, MASAŽA DOJENČKA IN ENERGIJSKE VAJE 

5 SIGNATURE RASTLIN – PSIHOLOGIJA RASTLIN 

6 HILDEGARDINA PSIHOTERAPIJA – GLOBINSKI SEMINAR 

7 DIAGNOSTIKA OBRAZA – GLOBINSKI VPOGLED 
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NAČIN ŠTUDIJA 

Po vsakem modulu boste dobili predpisane študijske obveznosti, s katerimi boste utrdili 

teoretično znanje ali povezali teoretično in praktično znanje. Le na tak način se osvojeno znanje 

dvigne na umetnost diagnostike in zdravljenja. 

ŠTUDIJSKO GRADIVO 

Doslej je izšlo gradivo: 

Starodavna umetnost zdravljenja – tradicionalna evropska medicina  

Hipnoza in hipnoterapija - priročnik za samostojno učenje  
Samohipnoza - priročnik za samostojno učenje  

Medicina svete Hildegarde – temeljno delo za zdravje človeka 

 

V pripravi je še dodatno gradivo, ki bo izšlo v času šolanja. Pri določenih vsebinah prejmete 

študijsko gradivo. Tiskano gradivo ni vključeno v šolnino.  

ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI 

Obveznosti so: 

- 90% prisotnost na izobraževanju, kar slušatelj/ka na koncu letnika prikaže s podpisi v indeksu 

(pri tem se ne šteje prisotnost na izvenštudijskih vsebinah), 

- izdelane vse predpisane študijske naloge (po vsakem modulu, skupaj 15) do konca vsakega 

letnika. 

ČAS 
Šola traja 15 mesecev, od septembra 2019 do januarja 2021, julija in avgusta ni Šole – počitnice. 

Predavanja in praktična znanja so enkrat mesečno, tako da ima vsakdo dovolj časa, da znanje 

temeljito preizkusi in osvoji tudi v praksi. Poleg tega bodo občasni neobvezni, izven študijski 

seminarji, ki se bodo začeli predvidoma novembra 2019. 

Prvi modul bo 21. (sobota) in 22. (nedelja) septembra 2019. 

URNIK – sobota: 10.00 – 16.00, nedelja: 10.00 – 15.00 

1. 21. - 22. 9. 2019 

2. 19. - 20.10. 

3. 23. - 24. 11. 

4.   7. -   8. 12. 

5. 18. – 19. 1. 2020 

6. 15. – 16. 2. 

7. 21. – 22. 3.  

8. 18. – 19. 4. 

9. 16. – 17. 5. 

10. 6. –   7. 6. 

SEMINARJI, SPECIALISTIČNI MODULI – CENA ZA NEVPISANE SLUŠATELJE 

Dornova terapija - 345 EUR, 

Magnetizem I. in II. - 1.500 EUR, 

Zdravilna hipnoza – osnove - 345 EUR, 

Signatura rastlin - 345 EUR, 

Samomasaža, masaža dojenčkov in energijske vaje - 345 EUR, 

Diagnostika obraza – globinski vpogled - 545 EUR. 
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Za redno vpisane slušatelje Šole je cena enega specialističnega dvodnevnega seminarja 140 

EUR. 

 

VPIS 

Vpis traja od 1. 6 do 15. 9. 2019, oz. do zapolnitve mest. 

 

Vpišete se lahko: 

1. po telefonu – tel. št. je 064 23 55 11, 

2. nam pišete na e-naslov: info@tradicionalna-medicina.si (zadeva Vpis), pošljemo vam 

predračun za vpisnino.  

 

Za vse informacije lahko kličete na 064 23 55 11 v času uradnih ur (10h – 16h). Z veseljem 

vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja o Šoli TEM. Lahko se po predhodnem 

dogovoru tudi osebno oglasite pri nas. 

VPISNI POGOJI 

Od vsakega slušatelja se pričakuje radovednost, veselje in voljo do učenja novih znanj, 

raziskovalno žilico in resnost pri izpolnjevanju študijskih in finančnih obveznosti. Dosedanja 

izobrazba za učenje starodavne umetnosti zdravljenja ni predpisana. Pridržujemo si pravico 

odkloniti vpis brez pojasnila.  

Naše osnovno načelo je, da naj vsaka slušateljka, slušatelj za delo uporabi celotno znanje in ne le 

en košček, kot je danes praksa pri nas in tudi po svetu. Na tak način je nemogoče pravilno 

nagovoriti »notranjega zdravnika«, zato rezultatov ni in jih tudi ne more biti. Zato je mogoč le 

vpis v celotno Šolo, ne pa le v izbrane vsebine.  

Kdor ni slušatelj Šole TEM, lahko izbira le med seminarji, izven študijskimi vsebinami v 

predmetniku, ki imajo oznako od D (od 1 do 7). 

Vpis je veljaven s prejemom vaše vpisnice in prejemom zneska v višini 170,00 EUR na naš 

TRR. Do začetka Šole TEM plačate še ostali znesek, odvisno od tega, za kakšne plačilne 

pogoje se boste odločili. 

CENA 
2550,00 EUR – 15 modulov po 170,00 EUR; 

65,00 EUR končni preizkus znanja po koncu šolanja. 

Specialistični moduli niso všteti v ceno Šole TEM in se plačajo posebej. Cena je za nevpisane 

slušatelje pripisana pri posameznem modulu. 

PLAČILNI POGOJI 
Vsa plačila se izvedejo na TRR: SI56 6100 0002 1255 181. Reference ni, zato vpišite 99. Mesto 

v šoli imate rezervirano s plačilom prijavnine v višini 170 EUR. Prijavnina je všteta v ceno Šole 

in pomeni plačilo zadnjega modula. Ne prijavnine ne šolnine ne vračamo, razen v izjemnih 

primerih (višja sila). Pred nakazilom preverite ali so še prosta mesta za to izobraževanje in na 

uradni spletni strani Šole še enkrat natančno preberite ali so morda nastale kakšne spremembe. 

Pridržujemo si pravico sprememb. 

mailto:info@tradicionalna-medicina.si
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Želimo, da se znanje razširi, zato smo za vas pripravili različne ugodne plačilne pogoje, ki 

jih izberete gleda na vaše zmožnosti.  

Šolnino lahko plačate: 

1. celoten znesek Šole TEM do začetka šolanja, pri tem imate 10% popust, kar znaša 2.295 EUR 

z vpisnino vred;  

2. v dveh obrokih, in sicer deset modulov do začetka prvega letnika in 5 modulov do začetka 

drugega letnika (začne se septembra 2020). Pri tem imate 7% popust, kar znaša 1.581 EUR z 

vpisnino vred – za prvi letnik in 790,50 EUR za drugi letnik; 

3. v treh obrokih, vsak obrok pokrije pet modulov, pri čemer imate 5% popusta, kar znaša 807,50 

EUR za vsak obrok; 

4. omogočamo tudi sprotno plačilo modulov, ki se plačajo pred vsakim vikendom modula. 

Prijavnina je všteta v ceno Šole in pomeni plačilo zadnjega modula. Pred začetkom Šole TEM se 

v tem primeru plača 340 EUR, prijavnina in prvi obrok, oboje po 170 EUR. 

KRAJ ŠOLE TRADICIONALNE EVROPSKE MEDICINE 

Ljubljana. 

CERTIFIKATI 

Program Šole TEM sestavljata dva letnika, prvi bo v sezoni 2019/2020 in drugi v sezoni 2020/2021.  

Po izpolnitvi vseh študijskih obveznosti vseh modulov lahko prijavi na končni preizkus znanja (pisno 

in ustno). Po uspešno opravljenem preizkusu znanja kandidat/ka prejme naziv CERTIFICIRAN/A 

IN LICENCIRAN/A SVETOVALKA/SVETOVALEC TRADICIONALNE EVROPSKE 

MEDICINE.  

Te nazive se podeljuje na posebni slovesnosti, odprti za javnost.  

 

O AVTORJIH IN IZVAJALCIH: Veronika Plantan, mag. Uroš Plantan in Vesna Žagar 

Zakonca Plantan, predstojnika Hildegardine klinike sta po skoraj treh desetletjih študija 

starodavne umetnosti zdravljenja, starodavnih tekstov o vzrokih in zdravljenju bolezni, nastanku 

vsega, zakonitosti življenja, odkrivanju zastrtega, pozabljenega in z desetletji izkušenj na tem 

področju, postala avtoriteti za tradicionalna znanja. Njuno kliniko obiskujejo že iz mnogih 

evropskih držav, ker se je njen sloves razširil daleč naokrog.  

 

Doslej sta napisala in izdala več knjig: Starodavna umetnost zdravljenja – tradicionalna 

evropska medicina, Hipnoza in hipnoterapija - priročnik za samostojno učenje, 

Samohipnoza - priročnik za samostojno učenje, Medicina svete Hildegarde – temeljno delo 

za zdravje človeka. 

 

Njune bogate izkušnje s tisoči so jamstvo, da vedno prideta do resničnega vzroka bolezni. Vzrok 

je ključ do rešitve. Vsi starodavni modreci so učili enako, kaj je resnični vzrok za vse težave, 

bolezni in bolečine.  

 

Zakonca Plantan osebo pred seboj sistematično in analitično korak za korakom 
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»odpeljeta« do ogledala resnice, kamor si vsi tako zelo želimo in hkrati neskončno bojimo. 

Stoječi pred resnico vemo, da obstaja le še ena pot, to je pot, ki vodi k spremembi. Zdaj ni 

več vprašanje, kaj storiti, ostaja samo še eno vprašanje: kdaj! 

Ravno zato je celosten sistem, ki so ga poznali starodavni in sta ga zakonca Plantan osnovala za 

uporabo za sedanji čas, vedno učinkovit in tak je še danes, če ga uporabimo tako kot nekdaj. 

Zato je starodavna umetnost iskanja vzrokov tako edinstvena. Tako lahko razumemo njeno moč 

in zakaj je bila človeštvu položena v zibelko. V preteklosti so velikani tradicionalne evropske 

medicine to uporabljali, nato se je znanje razpršilo in na srečo sta zakonca Plantan ponovno 

vzpostavila ta sistem, ki ni več le magija in verovanje v nadnaravne sile. Ponovno je postal 

popolni sistem, takšen kot je bil že od pradavnine.  

Pri zdravljenju svetujeta tudi zdravila, izdelana po starodavnih receptih, natančno tako 

kot jih je pred 900 leti svetovala Hildegarda in kasneje svetoval Paracelsus in mnogi drugi.  

 

Vesna Žagar, dipl. fizioterapevtka,  v svoji praksi uporablja redko umetnost čutenja sočloveka, 

zato zna osebo v stiski nežno in odločno popeljati do rešitve. Je tudi odlična predavateljica, zato 

smo veseli, da jo lahko gostimo v naši Šoli. 

Glavna asistentka Šole TEM, ki bo skrbela, da bo vse teklo čim bolj gladko: ga. Mateja Pivk. 


