PCCH MENTORING CLUB
PCCH Mentoring Club pro absolventy a praktikující homeopaty
je vzdělávací online platforma určená pro všechny absolventy homeopatických škol
a praktikující homeopaty, kteří mají chuť se stále zdokonalovat ve svém oboru, výrazně
a kontinuálně prohlubovat svoje znalosti homeopatické teorie, materie mediky
a zkvalitňovat tak své praktické dovednosti. Jsme místem pro lidi, kteří chtějí zůstat
ve spojení se světem klasické homeopatie.
Posláním PCCH mentoring clubu je poskytnout vám inspiraci, kterou potřebujete,
znalosti, jež chcete a podporu, kterou hledáte, a to i po ukončení základního
a postgraduálního kurzu.

Členové získají neomezený přístup k neustále se rozrůstajícímu obsahu,
který budou tvořit:
• Audio a video přednášky na téma homeopatická materia medica nad rámec základního
a postgraduálního kurzu se zaměřením na pokročilou diferenciální diagnostiku v různých klinických
situacích. Každý měsíc přidáme 3 hodiny nových přednášek v podobě přednáškových cyklů, které
na sebe vzájemně navazují.
• Kvalitně zpracované a dlouhodobě vedené případy Petra Zachariáše s analýzami, kontrolami
a diferenciální diagnostikou mezi léky. Kazuistiky patří mezi základní kameny homeopatického
vzdělávání a vás čeká každý měsíc jedna nová kazuistika.
• Specializované webináře na pokročilá témata pouze pro členy. Je možné se zúčastnit jak živě, tak
prostřednictvím nahrávky, ke které mají všichni členové neomezený přístup. Jedná se o webináře na
pokročilá témata zahrnující teorii, praxi a materii mediku. Na specializované webináře se můžete těšit
4× ročně.
• Pravidelná on-line setkání s Petrem Zachariášem pouze pro členy se zaměřením na procvičování
materie mediky a dotazy studentů. 1× za 3 měsíce se můžete těšit na interaktivní on-line procvičování
materie mediky s přímým zapojením všech účastníků s možností pokládat otázky ke svým případům,
materii medice a teorii.
• Každý rok vám tedy přineseme více než 35 hodin přednášek na velmi atraktivní témata nad
rámec základního a postgraduálního kurzu, 12 nových kazuistik, 4 specializované webináře
a 4 online setkání se zaměřením na dotazy studentů a procvičování materie mediky.

Začínáme v září 2018
Cena: 3900 Kč /rok
Více informací na www.pcch.cz

