
LESZ, AMI LESZ 

Döntések és életfordulók – homeopátiás szemlélettel 
 

Bóna László 
három részes előadássorozata 

 

2016. március 23.-tól május 18.-ig 
havi rendszerességgel szerda esténként a Lipták Villában  

 

„Magasabb rendű csak az lehet, ami szellemi; csak az emberi értelem azt, amely megismerve a 
természet ezen működését, képes ezt az erőt tudatosan úgy használni, hogy az élőket ne megbetegítse, 

hanem meggyógyítsa.” 

 
Bóna László (homeopata, szakíró) majd egy évtizede foglalkozik a homeopátia filozófiájával és 

gyakorlati kérdéseivel, a művészetek és a filozófia felől közelít a gyógyításhoz. A homeopátia számára 

nem pusztán gyógymód, hanem elsősorban világszemlélet. Abban a magasságban és mélységben 

érdekli, ahol minden embernek egyformán fontos tapasztalatokat ad az életről, a sorsról, a 
bölcsességről, az egészségről, a betegségről, a kapcsolatokról és a boldogságról. Célja, hogy ezzel a 

sajátos látásmóddal hozzásegítse a hozzá fordulókat a sorsukat vezérlő valóságos erők megértéséhez.  

 
tematika és időpontok (szerdai napok 18.30–20.30 h): 

 

Három előadás, ami sok emberi példával igyekszik segíteni, hogy hogyan döntsünk életünk 

sorsdöntő kérdéseiben és talán abban is, hogy hogyan ne döntsünk ugyanezekben... 
 

1.)  MÁRCIUS 23. – Mitől áll meg az élet és mitől fordul? 

 
Mik azok az események, amiket az élet fordulóinak élünk meg? Amik után az élet már nem olyan, 

mint előttük volt? Mitől váltak a fordulók fordulókká? Mikor és mitől következnek be? És mikor és 

mitől érezzük, hogy az életünk egyhelyben áll és nem halad semerre sem? És van ebben szabály, rend 
vagy legalább valami átlátható minta? És mi van, ha van? 

 

2.)  ÁPRILIS 20. – Ki dönt bennem? 

  
Mitől válik egy döntés jó döntéssé vagy rosszá? Van-e egyáltalán rossz vagy jó döntés?  El lehet-e 

valamit rontani egy rossz döntéssel? Ki, mi alapján dönt, és mi következik a döntéseiből? Összefügg-e 

valójában változás és döntés? Mi hat a döntéseinkre, mennyire belső döntés egy döntés, egyáltalán ki 
dönt, amikor döntök? 

 

3.)  MÁJUS 18. – Nyomaszt a múlt vagy húz előre a jövő? 

  

Vagy a jövő nyomaszt és a múlt vonz? Benne van-e már eleve a múltban a jövő? Mennyire van benne, 

ha benne van? Minden? És hogy van mindez a jelenben, amikor is a jövőről kéne dönteni?  Eldőlt-e 

már minden a múltban, még dönthetek-e bármiről? Fordulhat-e az élet másfelé vagy csak arrafelé, ami 
már volt valahogy a múltban is? 

  

Figyelem! Az előadások nyomokban sok-sok emberi sorsot tartalmaznak.  
A homeopátiás szemlélet jelen esetben nem egy gyógymódot jelent, hanem valóban szemléletet, 

vagyis az egymás sorsában felfedezett hasonlóságok hatóerejét. És a saját sorsunkban felfedezett 

mintázatok életünkre gyakorolt hatását. 

 
helyszín: 

 

Lipták Villa, 1146 Budapest, Hermina út 3. (díszterem) 



részvételi díjak: 

kedvezmények: elővételi és/vagy volt Szintézis tanfolyami–évfolyami hallgatóknak, illetve nyugdíjasoknak, diákoknak 

– kedvezményesen:  március 20.-ig: 8.200 Ft  /  március 21.-től: 9.700 Ft 

– teljes árban:  március 20.-ig: 9.700 Ft  /  március 21.-től: 11.200 Ft 

 

bérlet (két kurzus):  
 
ALKÍMIAI MŰVELETEK A LÉLEK LABORATÓRIUMÁBAN… címmel két kurzus együtt: 
Bóna László: LESZ, AMI LESZ, valamint Orosz László Wladimir: METAFIZIKAI REALIZÁCIÓ 

 
– kedvezményesen:  március 20.-ig: 14.200 Ft  /  március 21.-től: 16.400 Ft 

– teljes árban:  március 20.-ig: 16.400 Ft  /  március 21.-től: 18.700 Ft 

jelentkezés a kurzus(ok)ra: 

 
A kurzus(ok)on való részvételi szándékot az alábbi e-mail címen lehet jelezni! Regisztráció: 

szintezis@szintezis.info.hu 

 

Elővételben március 20.-ig a részvételi díj kedvezményesebb! – átutalással az alábbi bankszámlaszámra: 

11773140-10425947 / OTP Bank – Fürjes Benke Katalin 
A banki átutalást is kérjük erre az e-mail címre jelezni! Köszönjük. 

szintezis@szintezis.info.hu 

további info 

http://www.szintezis.info.hu/Tanfolyamok/KURZUSOK-2016-tavasz 

 

https://www.facebook.com/events/1585703568351732/ 

https://www.facebook.com/events/632297116910367/ 

érdeklődni lehet 
 

Fürjes Kati – 06 20 / 495 56 66 

szintezis@szintezis.info.hu 
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