Лицензирано хомеопатично училище „ЕДИКТА“
на
28 -30 юни 2013г
организира традиционният
ЛЕТЕН МАСТЕР КЛАС
ПОКАНА ЗА СРЕЩА НА ВСИЧКИ БИВШИ и
НАСТОЯЩИ СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ НА
ЦЗО „ЕДИКТА”

Здравейте Колеги,
в началото на горещите летни дни Ви предлагаме прохлада,
настроение и…… практикуване на хомеопатия в Трявна!
ЗА СТУДЕНТИТЕ - Преподавателите към училището ще представят
свои случаи с анализ, реперторизация и проследявания в
парадигмата на класическата хомеопатия.
ЗА НАПРЕДНАЛИТЕ в хомеопатичното изкуство - възможност да
зададат своите въпроси към преподавателите и супервайзорите към
училището в специална клинична среща в събота - 29 юни 2013г.

Дните:

Петък от 10,30ч, събота и неделя – от 9,30ч.
И РАЗБИРА СЕ ЩЕ СИ НАМЕРИМ ХУБАВО МЕСТЕНЦЕ ЗА
ВЕЧЕРНО СПОДЕЛЯНЕ в СЪБОТА, СЪБОТА ВЕЧЕР...!

Супервизиите: Зачитат се 30 уч.часа супервизии за студентите
на Едикта!
Мястото:
познато от 2010г! – Хотелски комплекс Трявна
http://www.complex.tryavna.biz/index.php?hotels/index

NB! Ако желаете да нощувате в споменатия хотел, е нужна
предварителна заявка в офиса на Едикта!!! Тел. 02 8465091 всеки
делничен ден от 10 до 17ч или на мейл: edicta@abv.bg
Местата в хотела са ограничени – 40!
В Трявна има много семейни хотели, вили и квартири и може сами
да изберете място за настаняване според собствените си
предпочитания.
Специална цена за Вас за нощувка със закуска:
Единична стая 35 лв.
Двойна стая
50 лв.
*Деца до 12г ползват 50% намаление от цената за възрастен!

Стаите са оборудвани с директен телефон, кабелна телевизия, безжичен интернет,
мини бар.

Таксите: студенти по хомеопатия
практикуващи с членка карта „Едикта“
практикуващи – общо основание
един ден (не се ползва чл.карта)

180 лв.
210 лв
250 лв
100 лв

При желание за представяне на случаи на живо по време на мастер
класа – моля, свържете се предварително с нас, за да уточним дата и
час за включване в програмата.
Надяваме се в сърцето на Балкана да се срещнем – студенти: бивши и
настоящи, отдавна практикуващи и сега започващи - за едно поразлично, зареждащо и удовлетворяващо преживяване през лятото!!!

Очакваме Ви!
С най-добри пожелания за красота и хармония около Вас:
Екипът на ЦЗО „Едикта“

