Praktický klinický výcvik v homeopatii
s Petrom Zachariášom v Košiciach od januára 2018
Umenie odobrať prípad tak, aby sme u každého pacienta dokázali nájsť to, čo je zvláštne a
charakteristické, vyžaduje nielen znalosti materie mediky a teórie, ale aj určitý špecifický
spôsob myslenia, ktorý je nutné si osvojiť. Prinášame Vám jedinečný kurz, na ktorom uvidíte
v reálnom čase ako skúsený homeopat premýšľa priamo počas odoberania prípadu.
Výcvik vedie Petr Zachariáš, riaditeľ a zakladateľ Prague College of Classical Homeopathy,
homeopat so 16 ročnou praxou, absolvent International Academy of Classical Homeopathy
a priamy študent Prof. Georgea Vithoulkasa, jedného z najvýznamnejších homeopatov
súčasnosti.

Ako prebieha Praktický klinický výcvik?
Pacienti dochádzajú na pravidelné kontroly, vďaka čomu majú študenti možnosť vidieť
efekt homeopatie u veľmi širokého spektra problémov na vlastné oči, osvoja si mnoho
techník a stratégií odoberania a analýzy prípadu, získajú praktickú skúsenosť s dlhodobým
vedením prípadu, vyhodnocovaním reakcie na podaný liek a výrazne prehĺbia svoje
praktické vedomosti z materie mediky a schopnosť rýchlej diferenciálnej diagnostiky medzi
liekmi.

Pre koho je Praktický klinický výcvik určený?
Pre všetkých, ktorí chcú na vlastné oči vidieť, čo dokáže klasická homeopatia
Pre študentov, ktorí chcú získať cenné praktické skúsenosti
Pre všetkých homeopatov, ktorí chcú zvýšiť efektivitu svojich predpisov
Pre každého, kto chce výrazne prehĺbiť svoje znalosti materie mediky a schopnosť
diferenciálnej diagnostiky
 Pre všetkých, ktorí po dlhých rokoch praktizovania nevidia žiadne pokroky a z ich
práce vyprchala radosť, nadšenie a entuziazmus





Čo získate absolvovaním Praktického klinického výcviku?
Výrazne zlepšíte svoje výsledky s pacientmi
Výrazne prehĺbite svoje znalosti materie mediky a naučíte sa rýchlo diferencovať lieky
Uvidíte na vlastné oči, čo dokáže klasická homeopatia
Získate znovu entuziazmus a chuť do homeopatie a Vaša prax už nikdy nebude
rutinná
 Audionahrávky z analýzy každého prípadu a diferenciálnej diagnostiky
 Certifikát Prague College of Classical Homeopathy





Deň otvorených dverí 27. januára 2018 o 8:30 v Košiciach
Nie ste si istí, či by Vám kurz vyhovoval? Príďte sa pozrieť na dopoludňajšiu časť prvého
januárového kurzu na ktorom uvidíte praktické odobratie prípadu, a to úplne nezáväzne a
zadarmo. V prípade záujmu je možné zostať a prihlásiť sa na zvyšok celého kurzu.

Organizácia štúdia
Kurz sa začne v januári 2018 a potrvá do novembra 2018. Kurz prebieha 4 soboty v roku
(v rámci študijných víkendov v Košiciach) + počas praktickej časti letnej školy s Petrom
Zachariášom v Košiciach (tri a pol dňa) v auguste 2018. Kurz je koncipovaný ako celok tzn.
možno sa naň prihlásiť iba ako na celok, nie na jednotlivé semináre. Výnimku tvorí deň
otvorených dverí počas prvého seminára 27. januára 2018, kedy je možné zúčastniť sa
na dopoludňajšej časti seminára nezáväzne a úplne zadarmo.

Cena kurzu
Cena celého kurzu (celkovo 60 hodín praxe) je 299 Eur. Pri platbe do 15. januára
poskytujeme 10% zľavu z ceny kurzu. Táto zľava platí aj pre študentov, ktorí sa rozhodnú
pre prihlásenie v deň otvorených dverí.

Prihlášky
Na tento kurz aj na deň otvorených dverí je nutné sa vopred prihlásiť.
Prihlášky na kurz posielajte emailom na: pzacharias@pcch.cz
Na deň otvorených dverí sa môžete prihlásiť na kkuzelova@pcch.cz

