Homeopathic School „EDICTA”
Лицензирано училище по хомеопатия от
Eвропейски комитет по хомеопатия

кани
студенти по хомеопатия и практикуващи хомеопати
на
СЕМИНАР и ТРЕНИНГ
за усъвършенстване на уменията с

проф.д-р Аджит КУЛКАРНИ, Индия
29-31 март 2013
За петнадесети път проф. Кулкарни ще сподели с българските си колеги
професионален опит и житейска мъдрост

Програмата:
1. МИАЗМИТЕ – разбирането на д-р Ханеман и погледа на
съвремнния хомеопат.
2. Практическо приложение на миазматичните лекарства
– кога, как и защо?
3. Materia Medica : Selenium, Germanium,– по-дълбоко
разбиране и практическо приложение.
4. Малки лекарства от голямото семейство на ПАЯЦИТЕ
– съвети за използването им в клиничната практика.
Майсторски клас – местата за пациенти пред група са ограничени.
Молим колегите, чийто пациенти ще говорят пред група да се обадят
не по късно от 15 март 2013.
СЕМИНАР:
29-30 март’13 (1,5 дни)
Отстъпка за притежателите на клубна карта*

180 лв
160лв.

МАЙСТОРСКИ КЛАС
31 март’13 (1ден)
Отстъпка за притежателите на клубна карта*

180 лв (не се ползва отстъпка!)
160лв.

Студенти по хомеопатия

160 лв. (за семинар и майсторски клас)
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ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ:
Регистрация:
13,30 – 14,00 на 29 март’13
29 март’13 от 14,00 до 19,00 (петък)
30 март’13 от 09.00 до 18.00. (събота)
31 март’13 от 08,30 до 16.30 (неделя)
ЕЗИК:
КЪДЕ?

АНГЛИЙСКИ с консекутивен превод на български.
Хотел АКОРД, Конферентна зала
София, бул.”Владимир Вазов” № 17, (02) 947 77 77; 0899 13 44 74

NB!!!
Отстъпки за участниците за настаняване в хотела:
единична стая - 44лв; стая за двама – 68 лв.
_______________________________________
Очакваме Ви на поредното пътешествие в хомеопатията!
Дора Пачова & Мария Джонгова
За допълнителна информация:
ЦЗО “ЕДИКТА”, София 1202, ул. „Иларион Макариополски” №2,
e-mail: edicta@abv.bg, телефон: +359 887 619693
Банкова сметка:
„ЕДИКТА” ООД, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 7ми
IBAN: BG25 UNCR 7000 1501 4935 63;
BIC код: UNCRBGSF
Основание: Семинар и Тренинг София
* Отстъпка за членовете на ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА
КВАЛИФИКАЦИЯТА „ЕДИКТА”
Карта за членство се издава на всички наши колеги, които са присъствали поне
на 15 от всички проведени от нас международни семинари .
на всички, преминали основен курс на обучение в ЦЗО „Едикта” и участвали в
поне 4 международни семинара до момента.
Картата се издава по време на семинара срещу сертификат за завършен основен курс и
/или сертификати за участие в Международни семинари, организирани от ЦЗО
„ЕДИКТА” и European School for Homeopathy.
NB!! Желателно е колегите, които нямат карти, а имат право на такава, да се обадят
предварително в офиса на ЦЗО “Едикта”
ЦЗО „Едикта“
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