
 
Два семинара на едно 
прекрасно място..... 
 
Хомеопатия, билки 
и............ 
 
самодиви, които може да 
видите в ранни зори на 
Еньовден.............  
 

 
МАСТЕР КЛАС ПО ХОМЕОПАТИЯ  с  

д-р Дора Пачова, д-р Искра Капинчева, д-р Светла Стоева и 
други преподаватели от „ЕДИКТА” 

РЕШАВАНЕ НА СЛУЧАИ, ТЕХНИКИ НА АНАЛИЗ и 
ПРЕДПИСАНИЕ 

 
и  
 

СЕМИНАР  на д-р Димитър Пашкулев   
МАЙЧИНИ ТИНКТУРИ И НИСКИ ПОТЕНЦИИ В ЛЕЧЕБНАТА 

ПРАКТИКА – ІІ ЧАСТ 
"Светът на малките дози: вещество, енергия и информация и 

кратък курс по опознаване и действие на билките " 

 

 
21 -24 юни 2012г 

 
 

Комплекс „Етър”,  
хотел ”Странноприемница”   

 

 
 



Това е продължение на започналия от февруари цикъл лекции и 
събеседвания по теми, засягащи терапии с природосъобразни 

продукти. 
 

Модулът ще включва лекционна част и събеседване с отговори на интересуващи ви 

въпроси. 

Ще бъдат разгледани няколко десетки традиционни и нови продукти от растителен и 

минерален произход, с примери за конкретното им приложение при различни личностни 

типове и конкретни заболявания. 

Колегите, които ще влязат в тази група, ще имат възможността да продължат 

консултациите си с д-р Пашкулев в онлайн връзка в регламентирано време. 
 

       
 

Начало:     Мастер клас – 9,30ч – 21 и 22 юни (четвъртък и петък)  

   Зачитат се 20 учебни часа супервизии за студентите на Едикта ! 

  Майчини тинктури... – 9,30ч – 23 и 24 юни (събота и неделя) 

    Зачитат се 10 уч.часа супервизии за студентите на Едикта  ! 

 

Рано сутрин на Еньовден – бране на билки!!! 
 

Място –  конферентна зала в хотел ”Странноприемница” в архитектурно 

етнографски комплекс "Етър", Габрово.  http://www.etar.org/hotel/hotel.htm  

 

Цени, договорени за мероприятието: Вид настаняване - двойни и единични стаи. 

Преференциална цена - 30,00 лв единична стая (10 броя)  и 25.50 лв легло в 

двойна стая  (нощувка със закуска) (15 броя). 

NB! Предварителна заявка за нощувки в Едикта!!! Местата са  
ограничени – 30! Резервации за хотел се приемат до 8 юни 2012! 
 
ТАКСИ Студенти  Редовна такса  Отстъпка от редовна такса 

до 15 юни 2012 

1.Мастер клас 

 

120 лв 165 лв 140 лв 

2.Майчини   тинктури  120 лв 165 лв 140 лв 

3.Уастие в двата 

семинара  (1. и 2.) 

210 лв 300 лв 280 лв 



 

Плащане -  Таксите може да платите в офиса на ЦЗО „Едикта”  

(тел. 02 846 50 91) или с банков превод. 

Молба!  При записване или плащане по банка –  непременно се обадете и  

оставете ваши координати в офиса!!!!!! 

 
Банкова сметка: 

„ЕДИКТА” ООД ,  УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК  клон 7ми km   

IBAN:  BG25 UNCR 7000 1501 4935 63;  

BIC код: UNCRBGSF 

Основание – Курс  комплекс  ЕТЪРА 

 

 

       Очакваме Ви! 
         „ЕДИКТА” 


