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KURZ ZÁKLADY TRADIČNEJ 
ČÍNSKEJ MEDICÍNY

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. Kurz je 
dvojdňový v rozsahu 12 hodín.
Termín:
Miesto: Riazanská 59, Bratislava 3 
Lektor: Maroš Klučár
Cena: 40 €

V prípade záujmu  sa prihláste na
zaneta@biomineral.sk alebo 

v Lekárni Vicky Wall 

Green Angel s.r.o.
Riazanská 59, 831 03 Bratislava 3 

0904 949 376 
zaneta@biomineral.sk, 

 www.vickywall.sk
www.biomineral.sk
www.virtusia.sk

KURZ AKÚTNEJ HOMEOPATIE
Možnosť aj ONLINE účasti

Videá sa budú nahrávať a bude ich 
možné stiahnuť

Chcete používať homeopatické lieky na akútne 
stavy (úrazy, horúčky, nachladnutie, kašeľ, 
chrípka, operácie, pôrod) so želaným 
výsledkom? Kurz bude obohatený o naše 
skúsenosti aj s inými prírodnými prostriedkami 
z lekárne.
Termín 1. časti:
Termín 2. časti:
Miesto: Riazanská 59, Bratislava 3 
Lektorky: MVDr. Yvona Hofírková (Lékárna Zelený 
anděl, Brno) a PharmDr. Žaneta Truplová (Lekáreň 
Vicky Wall)
Kurz je 4-dňový v rozsahu 24 hodín.
Cena celého kurzu je: 120 €

V prípade záujmu  sa prihláste na 
zaneta@biomineral.sk alebo 

v Lekárni Vicky Wall 

Všetky kurzy prebiehajú v Centre 
holistického vzdelávania nad Lekárňou Vicky 
Wall alebo ONLINE. 

Prihlasovanie na kurzy: zašlite nám krátku 
správu na e-mail uvedený pri kurze. Do správy 
uveďte svoje fakturačné údaje a telefónne číslo. 
Obratom vám zašleme faktúru na úhradu 
kurzovného a informácie o konaní kurzu.

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 14 dní pred 
jeho začiatkom. 

Vyhradzujeme si právo zrušiť kurz alebo 
zmeniť termín podľa karanténnych 
nariadení alebo pokiaľ sa prihlási menej ako 
6 účastníkov. V takom prípade budú vrátené 
všetky už zaplatené poplatky. 

Aktuálne informácie o našich kurzoch 
nájdete na www.vickywall.sk



Kurzy bunkových solí sa organizujú aj v Brne 
a v Prahe
Viac informácií nájdete na: www.tkanove-
soli.cz/kurzy 
Kontaktná osoba: Yvona Hofírková +420 603 
449921, mvdr.hofirkova@gmail.com

AURA-SOMA II - ŽLTÝ KURZ

Termín:
Miesto: Riazanská 59, Bratislava 3 
Lektorka: PharmDr. Žaneta Truplová Brachňáková 
Cena: 180 € , záloha 90 €

V prípade záujmu  sa prihláste na 
zaneta@biomineral.sk alebo 

v Lekárni Vicky Wall 

Termín:
Miesto: Riazanská 59, Bratislava 3 
Lektorka: PharmDr. Žaneta Truplová Brachňáková 
Cena: 180 € , záloha 90 €

V prípade záujmu  sa prihláste na 
zaneta@biomineral.sk alebo  

v Lekárni Vicky Wall 

Červený kurz je záverečným kurzom základného vzdelávania v 
systéme Aura-Soma. Je zameraný na podporu odvahy, sebaistoty 
a vedomé konanie. Je zavŕšením vzdelávania Aura-Soma 
praktikanta. Nie je dôležité, čo vieme, ale čo nakoniec s tým 
urobíme. 
Kurz je v rozsahu 24 hodín (4 dni po 6 hodín).

AURA-SOMA® FAREBNÁ TERAPIA 
„Ste farbami, ktoré si vyberáte. Ony predstavujú vaše potreby“ 

(Vicky Wall)

Naučte sa pracovať s podpornou psychodiagnostickou metódou, 
ktorá využíva univerzálny jazyk farieb. Ich výber odráža 
špecifické potreby človeka, pomáha mu lepšie pochopiť svoj 
potenciál a porozumieť svetu. 
Ponúkame vám komplexné 3-stupňové 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 intuitívnym spôsobom 
prebúdzajú sebaspoznanie, podporujú vitalitu a celkový pocit 
pohody. 
Kurzy sú zážitkové a zahŕňajú množstvo praktických cvičení. pre 
osobný rozvoj.

AURA-SOMA I - MODRÝ KURZ 
Termín: 5. - 8. august 2021, POZOR!!! zmena termínu
Miesto: Riazanská 59, Bratislava 3 
Lektorka: PharmDr. Žaneta Truplová Brachňáková 
Cena: 180 € , záloha 90 €

V prípade záujmu  sa prihláste na 
zaneta@biomineral.sk alebo 

v Lekárni Vicky Wall 

Prvý z trojice kurzov vzdelávacieho systému Aura-Soma. Tento 
základný kurz poskytuje  informácie o význame a systéme farieb,  
farebnom systéme Aura-Soma, jeho produktoch a ich použití pre 
svoju osobnú potrebu alebo ich sprostredkovanie druhým  Aura 
Soma konzultáciou. Máte možnosť sa stať Aura Soma 
praktikantom.
Kurz je v rozsahu 24 hodín (4 dni po 6 hodín). 

ABSOLVENTI KURZU AS I ZÍSKAJÚ MOŽNOSŤ NAKUPOVAŤ 
PRODUKTY AURA-SOMA ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY.

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 podpory zdravia a vitality. 
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 v minimálnej dávke. Vďaka dlhej 
tradícii je systém veľmi dobre prepracovaný v zmysle 
diagnostiky bunkového deficitu minerálnych solí. 
Bunkové soli predstavujú veľmi jemnú, bezpečnú a účinnú 
metódy podpory zdravia, ktorú si môže osvojiť každý. 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 psycho-
lógiou farieb.

ABSOLVENTI KURZU ZÍSKAJÚ MOŽNOSŤ NAKUPOVAŤ PRODUKTY 
BIOMINERAL ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY.

4-DŇOVÝ KURZ „BUNKOVÉ SOLI“ ONLINE alebo PREZENČNE

Termín časť I: 18. - 19. september 2021 
Termín časť II: 16. - 17. október 2021
Miesto: Riazanská 59, Bratislava 3 
Lektorka: PharmDr. Žaneta Truplová
Cena celého kurzu: 120 € 
V  cene je 14 videí (úvod, 12 základných solí a doplnové soli), ktoré 
si môžete pozrieť kedykoľvek, aj opakovane v pohodlí domova a 
publikácia "Bunkové soli".  Môžete si vybrať spôsob účasti - online 
alebo osobne vo vypísaných termínoch (podľa aktuálnych 
opatrení). 

V prípade záujmu  sa prihláste na
 info@biomineral.sk alebo v Lekárni Vicky Wall 

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. 
Prehĺbite si konzultačné zručnosti pre Aura-Soma konzultácie. 
Súčasťou kurzu sú mnohé techniky, ako sa dá s Aura Somou 
pracovať. 
Kurz je v rozsahu 24 hodín (4 dni po 6 hodín).

AURA-SOMA III - ČERVENÝ KURZ 




