ŠKOLA KLASICKEJ HOMEOPATIE
2019 - 2022
Rozsah: 450 hodín v priebehu 3 rokov (30 víkendových
blokov, 1 víkend mesačne s výnimkou letných mesiacov júl a
august)
Lektorky homeopatie:
Jitka Semelová, MVDr. Yvona Hofírková,
Mgr. Jana Marušáková
Lektorka medicínskeho minima:
MUDr. Eva Ďurechová, Csc.
Lektorka psychologického minima a základov výroby
homeopatík: PharmDr. Žaneta Truplová
Termíny pre prvý ročník 2019/2020:
September 21. - 22.,		
Október 19. – 20.,
November 23. – 24.,		
December 7. – 8.,
Január 25. – 26.,		
Február 15. – 16.,
Marec 14. – 15.,		
Apríl 18. – 19.,
Máj 16. – 17.,			
Jún 13. – 14.
1. ročník: úvod do homeopatie, polychresty, homeopatická
príprava, medicínske minimum, psychologické minimum
2. ročník: polychresty, miazmatické lieky, ríše, skupinové lieky,
repertorizácia, medicínske minimum
3. ročník: orgánové lieky, malé lieky, medicínske minimum,
záverečná skúška
VÍKENDOVÉ SEMINÁRE SÚ OTVORENÉ AJ PRE VEREJNOSŤ!

V prípade otázok nás kontaktujte prostredníctvom emailu,
telefonicky alebo sa zastavte v našej lekárni osobne.
Cena 1 víkendového bloku je 60 €

KURZ AKÚTNEJ HOMEOPATIE
Termíny: 2020 – Upresníme, jedná sa spolu o 4 víkendy
Miesto: Green Angel, Riazanská 59, Bratislava 3
Cena jedného víkendu: 60€
V prípade záujmu o tento kurz nám napíšte na
info@biomineral.sk
Obsahom kurzu sú zásady podávania homeopatík v
akútnych stavoch (chrípka, nachladnutie, kašeľ, úraz a
operácie, tehotenstvo a pôrod), ich opis a terapia.

KURZ ZÁKLADY TRADIČNEJ ČÍNSKEJ
MEDICÍNY

GREEN ANGEL
CENTER FOR HOLISTIC EDUCATION

Termín: 8. - 9. február 2020
Miesto: Green Angel, Riazanská 59, Bratislava 3
Cena kurzu: 40€
- záloha 20€, variabilný symbol 20200802
Lektor: Maroš Klučár
Harmonogram:
Sobota: 10.00 - 18.00 (obedová pauza 13.00 - 14.30)
Nedeľa: 9.00 - 13.00
Zámerom tohto kurzu je priblížiť princíp 5 elementov a
prislúchajúcich 5 orgánov, podriadené orgány, škodliviny a
základné princípy liečby.
Súčasťou kurzu je popis základných wanov na akútne
stavy.

DENNÝ ROZVRH KURZOV (OKREM HOMEOPATIE)
Registrácia v prvý deň kurzu o 9.30
Dopoludňajší program 10.00 - 13.00
Obedňajšia prestávka 13.00 - 14.30
Popoludňajší program 14.30 - 18.00

Prihlášku na kurz považujeme za záväznú až po úhrade zálohy.
Zálohu za kurzovné nevraciame pri neohlásenej neúčasti na
kurze a ani pri odhlásení sa z kurzu neskôr než 30 dní pred
jeho začiatkom. Vyhradzujeme si právo zrušiť kurz, pokiaľ
sa prihlási 5 alebo menej účastníkov. V takom prípade budú
vrátené všetky už zaplatené poplatky.
Zálohy na kurzovné uhrádzajte podľa nasledujúcich detailov:
názov účtu: Green Angel s.r.o.
číslo účtu/kód banky: 3604116657/0200
IBAN: SK95 0200 0000 0036 0411 6657
SWIFT: SUBASKBX
Názov banky: Všeobecná úverová banka
variabilný symbol platby je uvedený pri každom kurze
ako účel platby uveďte svoje meno a priezvisko
Green Angel s.r.o.
Riazanská 59, 831 03 Bratislava 3
T: (02) 4463 1087, M: 0904 949 376
E: info@vickywall.sk / info@biomineral.sk
www.vickywall.sk

PROGRAM KURZOV A WORKSHOPOV
2019 / 2020

AURA-SOMA I - SVETLO VCHÁDZA DO POCITOV
A EMÓCIÍ (ŽLTÝ KURZ)

AURA-SOMA® FAREBNÁ TERAPIA

„Ste farbami, ktoré si vyberáte. Ony predstavujú vaše potreby“
(Vicky Wall)

Ponúkame vám komplexné vzdelávanie o farbách a
farebnom systéme Aura-Soma. Vzdelávanie je certifikované
medzinárodnou Aura-Soma akadémiou. Sprostredkúva
vedomosti, skúsenosti a pochopenie univerzálneho jazyka
farieb. Zároveň pozýva študentov do osobného liečivého
procesu prostredníctvom interakcie so živými energiami
farieb a Aura-Soma produktami. Tie v nás prebúdzajú
ukrytý potenciál, sebaspoznanie a sebaporozumenie. Kurzy
sú zážitkové a zahŕňajú množstvo praktických cvičení.
KOMPLETNÉ ZÁKLADNÉ VZDELÁVANIE JE
TROJSTUPŇOVÉ. PO ABSOLVOVANÍ VŠETKÝCH 3
STUPŇOV MÔŽE ŠTUDENT POŽIADAŤ AKADÉMIU
V ANGLICKU O REGISTRÁCIU PRAKTIKANTA
A POSKYTOVAŤ AURA-SOMA KONZULTÁCIE
PROFESIONÁLNE VEREJNOSTI.

AURA-SOMA I - SVETLO VCHÁDZA DO
MYSLENIA (MODRÝ KURZ)
Termín: 26. – 29. marec 2020
Miesto: Green Angel, Riazanská 59, Bratislava 3
Lektorka: PharmDr. Žaneta Truplová Brachňáková
Cena: 180 EUR
– záloha 90 EUR, variabilný symbol 20202603
Zľava 40 EUR pre opakujúcich študentov
Kurz Aura-Soma I “Základy”. Prvý z trojice kurzov
vzdelávacieho systému Aura-Soma (I.- modrý - svetlo
vchádza do myslenia; II.- žltý - svetlo vchádza do
cítenia; III.- červený – svetlo vchádza do konania). Tento
základný kurz poskytuje základné informácie o význame
a systéme farieb, systéme Aura-Soma, jeho produktoch a
ich použití. Kurz je v rozsahu 24 hodín (4 dni po 6 hodín).
Prihlášku s kontaktnými údajmi nám zašlite emailom alebo
sa zastavte osobne v lekárni Vicky Wall.

Termín: Upresníme, jedná sa spolu o 4 dni
Miesto: Green Angel, Riazanská 59, Bratislava 3
Lektorka: PharmDr. Žaneta Truplová Brachňáková
Cena: 180 EUR (záloha 90 EUR)
Zľava 40 EUR pre opakujúcich študentov
V prípade záujmu o tento kurz nám napíšte na:
info@aura-soma.sk
Žltý kurz je zameraný na pocity, cítenie. Poskytuje hlbšie,
viacúrovňové pochopenie farieb. Pomáha lepšie porozumieť
emóciam, uvedomiť si naučené vzorce správania a základné
typy reakcií v súvislosti s farbami. Prehlbuje konzultačné
zručnosti pre Aura-Soma konzultácie. Kurz je v rozsahu 24
hodín (4 dni po 6 hodín).
Prihlášku s kontaktnými údajmi nám zašlite emailom alebo
sa zastavte osobne v lekárni Vicky Wall.

AURA-SOMA III - SVETLO VCHÁDZA DO
KONANIA (ČERVENÝ KURZ)
Termín: Upresníme, jedná sa spolu o 4 dni
Miesto: Green Angel, Riazanská 59, Bratislava 3
Lektorka: PharmDr. Žaneta Truplová Brachňáková
Cena: 180 EUR (záloha 90 EUR)
Zľava 40 EUR pre opakujúcich študentov
V prípade záujmu o tento kurz nám napíšte na:
info@aura-soma.sk
Červený kurz je záverečným kurzom základného
vzdelávania v systéme Aura-Soma. Je zameraný na
inštinktívne bytie a vedomé konanie. Je zavŕšením
vzdelávania Aura-Soma praktikanta. Kurz je v rozsahu 24
hodín (4 dni po 6 hodín).

BIOCHEMICKÝ SYSTÉM DR. SCHÜSSLERA

Systém biochemických solí je pomenovaný po jeho
zakladateľovi. Dnes predstavuje 12 základných minerálnych
konštituentov tela a niekoľko ďalších stopových prvkov pre
účely podpornej liečby a prevencie. Tradícia pochádza
z druhej polovice 19. storočia z Nemecka, odkiaľ sa
rozšírila do celého sveta. Disponuje bohatými empirickými
poznatkami. Schüssler a jeho nasledovníci zistili, že najlepší
účinok je dosiahnutý, ak esenciálnu minerálnu látku podáme
vo forme podobnej homeopatickej potencii D3-D12. Vďaka
dlhej tradícii je systém veľmi dobre prepracovaný v zmysle
diagnostiky bunkového deficitu minerálnych solí. Bunkové
soli predstavujú veľmi jemnú, bezpečnú a účinnú metódu
podpornej liečby. Podstata pohľadu na zdravie: bunka je
základná jednotka života, podstatou choroby je patologicky
zmenená bunka, zdravie človeka je podmienené
dostatočným množstvom potrebných minerálnych živín
v správnom pomere. Kurz obsahuje, okrem empirických
znalostí o bunkových soliach, aj informácie z oblasti
fyziológie, patológie, tvárovej diagnostiky a poznatky
prepája s psychológiou farieb.

4-DŇOVÝ KURZ „BUNKOVÉ SOLI“ Bratislava, jar
Termín časť I: 29. február – 1. marec 2020
Termín časť II: 4. – 5. apríl 2020
Miesto: Green Angel, Riazanská 59, Bratislava 3
Lektorka: PharmDr. Žaneta Truplová Brachňáková
Cena každého víkendu: 60 EUR
(vrátane publikácie Bunkové soli)
- záloha 30 EUR, variabilný symbol 20202902

4-DŇOVÝ KURZ „BUNKOVÉ SOLI“ Bratislava, jeseň
Termín časť I: 26. – 27. október 2019
Termín časť II: 9. – 10. november 2019
Miesto: Green Angel, Riazanská 59, Bratislava 3
Lektorka: PharmDr. Žaneta Truplová Brachňáková
Cena každého víkendu: 60 EUR
(vrátane publikácie Bunkové soli)
- záloha 30€, variabilný symbol 20192610
Kurzy bunkových solí sa organizujú aj v Brne a v
Prahe viac info nájdete na: www.tkanove-soli.cz/kurzy
kontaktná osoba: Daniela Rovenská, +420737685856
daniela.rovenska@seznam.cz

