Уважаеми колеги,
Информираме Ви за предстоящия семинар на
Сдружение “Хомеопатично общество” и “Институт по
хомеопатия и интегрално развитие”, който ще се проведе в
дните 22-23.09.2012 г. в гр. София на тема:

НИВАТА НА ЗДРАВЕ
през погледа на проф. Витулкас
Лектор: Ерик ван Вьонсел,
съавтор на Г. Витулкас за книгата “Нивата на здраве”
 Теоретични основи на идеята за Нивата на здраве
 Примерни случаи с многогодишни проследявания от
различни нива на здраве
 Прилагане на знанията за Нивата на здраве в
хомеопатичната практика и воденето на случая.
За лектора:
Ерик ван Вьонсел се занимава с хомеопатия от 1977 г. Практикува от
1982. От 1990 г. е преподавал в различни училища. В момента редовно
преподава в Международната Академия по Класическа хомеопатия на
остров Алонисос (Гърция) и е лектор на различни международни
семинари. Той супервизира случаи с различни групи от начинаещи и
практикуващи хомеопати. Автор е на “Характеристики и особености.
Пълна Материя медика – Ключови симптоми към РАДАР” и на
“Класическа хомеопатия – медицина, основана на факти”. От единадесет
години съветва и асистира екипа, който разработва реперториум
Synthesis. Той е асистент и на носителя на Алтернативна Нобелова
награда професор Витулкас, с когото заедно са написали книгата “Нивата
на здраве”. Модератор е на E-learning програмата на Витулкас.

Неговата цел е да се популяризира хомеопатията с преподаване и
писане, да се изследват възможностите на хомеопатията и да се
направят публично достояние, да се доведе прилагането на хомеопатия
до по-високо ниво и да се подобри хомеопатичната литература. За тази
цел той основава и Архив за хомеопатия.

Такса за семинара:
•
•
•
•

Курсисти на Хомеопатично общество и ЦЗО “Едикта” – 90 лв.
Членове на Хомеопатично общество и/или с карти към „Едикта” –
120 лв. до 15 септември.
Членове на Хомеопатично общество и/или с карти към „Едикта” –
140 лв. след 15 септември
Еднодневно участие – 80 лв.

Плащане – в офиса на ЦЗО „Едикта” или по банков път!
NB! Ако правите плащане по банков път, трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да
се обадите в офиса и да оставите данни за фактура и телефон за
контакт!!!
Имайте пред вид, че понякога банковите преводи се бяват с 3-4 дни.
Банкова сметка:
„ЕДИКТА” ООД , УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 7ми km
IBAN: BG25 UNCR 7000 1501 4935 63;
BIC код: UNCRBGSF
Основание – Семинар 22-23 септември 2012

