
DR. RUEDIGER DAHLKE
lékař / psychoterapeut / spisovatel

Člověk, který naslouchá svému tělu,rozumí mu a respektuje ho, je šťastný a zdravý.

Dr. RuedigerDahlke je německý lékař, psychoterapeut a průkopník psychosomatckémedicíny.Věnujese 
přírodnímedicíněahomeopati,zabývá sevlivemstravynanášcelkovýzdravotní stav. Všímá si souvislost 
mezi tělem a duší, psychikou a nemocí. Snaží se pacienty přimět k tomu, aby převzali odpovědnost za 
svůj život, sebepoznání a udržení či znovuzískání zdraví.  Je autorem více než 40 knih, které byly 
přeloženy do 27 jazyků. 

Program 2015
Přednáškový večer
17. 9. 2015 PRAHA, Hotel Pyramida
18:30 - 20:00 Přednáška Nemoc jako symbol
20:30 - 22:00 Přednáška Peace Food - Strava pro klid v duši

Přednáškový večer
18. 9. 2015 BRATISLAVA, SK Vajnorská
18:30 - 20:00 Přednáška Zákony osudu - pravidla hry pro život
20:30 - 22:00 Přednáška Peace Food - Strava pro klid v duši

Celodenní workshop
19. 9. 2015 PRAHA, Hotel Pyramida
9:00 - 17:00 Workshop Nemoc jako symbol

PRAHA 

Čtvrtek 17. září 2015 -přednáškový večer, PRAHA – Hotel Pyramida

Přednáška Nemoc jako symbol (18:30 - 20:00 hod.)

Co nám prozrazují symptomy nemocí? Jak souvisí fyzické příznaky s psychikou? Jak symptomy a 
tělesné příznaky „přeložíme“ z řeči těla do symbolické řeči našeho duchovně-duševního “stavu”?

Každý symptom má určitý význam a určité poselství, které čeká, až ho objevíme a integrujeme do 
svého vědomí.RuedigerDahlke vám poradí, jak si sami pomoci, jak se vyrovnat s vlastními 
nevyřešenými problémy a úkoly, které musíte zvládnout, abyste současně zvládli svou chorobu. Na 
přednášce se dozvíte, jak praktcky postupovat při určení symptomů, výkladu nemocí, rozpoznání 
jejích symbolů, naučíte se rozšířit své vnímání světa směrem k celostnějšímu pohledu na svět. Zjistte, 
jak rozluštt poselství nemoci a jak pomoci sami sobě.

Přednáška Peace Food – Strava pro klid v duši (20:30-22:00 hod.)

Může strava bez masa a mléka prospívat tělu? Jak přispívá k pocitu vnitřního klidu? Jsou lidé, kteří 
nekonzumují masné a mléčné výrobky šťastnější a zdravější?

Strava pro klid v duši, autorem nazvaná Peace Food je výživa postavená na plnohodnotných 
sacharidech i vysoce hodnotných rostlinných bílkovinách, bez zatěžování organismu požíváním hmoty 
z mrtvých těl a utrpením jatečních zvířat. Na základě nejnovějších neuroendokrinologických poznatků 



Dahlke ukazuje, co musíme jíst, abychom podpořili tvorbu hormonů, jako je serotonin, dopamin nebo 
GABA, a tm dosáhli tělesné a duševní rovnováhy.RuedigerDahlke během této přednášky 
nastnívýsledky mezinárodních studií, podle kterých potraviny obsahující živočišný protein ohrožují 
naše zdraví. Ve druhé část přednášky připomeneosvědčené prostředky, které nám mohou pomoci 
zlepšit kvalitu našeho života a dosáhnoutělesné a duševní rovnováhy.

Sobota 19. září 2015 -celodenní workshop, PRAHA – Hotel Pyramida

Workshop Nemoc jako symbol (9:00 - 17:00 hod.)

Jakým způsobem můžeme identfkovat příčinu nemoci?Existuje souvislost mezi psychikou a fyzickým 
stavem? Můžeme nemocem sami předcházet?

Musíme si uvědomit, že nelze řešit jen dílčí zdravotní problémy podle symptomů organismu, ale je 
nutné pohlížet na pacienta jako na celek - i s jeho minulost, přítomnost, způsobem života a 
psychikou. Pokud chceme nemoc pochopit jako smysluplnou reakci našeho těla na vnitřní konfikty či 
problémy, musíme pochopit její symbolické významy a přijmout je jako poselství. Měli bychom vnímat 
souvislost mezi svými zdravotními potžemi a psychickým stavem, a naučit se tyto situace řešit do 
stavu uzdravení či smíření.Celodenní seminář navazuje na úvodní stejnojmennou přednášku a jeho 
stěžejní část bude věnována rozboru a výkladu konkrétních chorob a tělesných příznaků. 

BRATISLAVA

Pátek 18. září 2015 – přednáškový večer, BRATISLAVA – SK Vajnorská

Přednáška Zákony osudu – pravidla hry pro život (18:30-20:00 hod.)

Jak myšlení a cítění určují naši realitu?Jak se můžestát z dobrého úmyslu pravý opak? Jak to, že 
moudří a čestní lidé majítaké stnné stránky? Během přednášky si na vlastní kůži vyzkoušíte, jak v 
našem životě působí určité zákonitost, o kterých RuedigerDahlke ve svém pojet psychosomatky 
hovoří jako o „zákonech osudu“. Přirovnává je k zákonům fyziky - mají určitá pravidla a fungují podle 
určitých principů. Kdo je zná a respektuje, může z toho maximálně proftovat, ovšem ten, kdo je 
ignoruje, na ně může ošklivě doplatt. Naučte se vyhrávat ve hře života vědomým přístupem. 

Přednáška Peace Food – Strava pro klid v duši (20:30-22:00 hod.)

Může strava bez masa a mléka prospívat tělu? Jak přispívá k pocitu vnitřního klidu? Jsou lidé, kteří 
nekonzumují masné a mléčné výrobky šťastnější a zdravější?

Strava pro klid v duši, autorem nazvaná Peace Food je výživa postavená na plnohodnotných 
sacharidech i vysoce hodnotných rostlinných bílkovinách, bez zatěžování organismu požíváním hmoty 
z mrtvých těl a utrpením jatečních zvířat. Na základě nejnovějších neuroendokrinologických poznatků 
autor ukazuje, co musíme jíst, abychom podpořili tvorbu hormonů, jako je serotonin, dopamin nebo 
GABA, a tm dosáhli tělesné a duševní rovnováhy. RuedigerDahlke během této přednášky nastní 
výsledky mezinárodních studií, podle kterých potraviny obsahující živočišný protein ohrožují naše 
zdraví. Ve druhé část přednášky připomene osvědčené prostředky, které nám mohou pomoci zlepšit 
kvalitu našeho života a dosáhnout tělesné a duševní rovnováhy.


