Všetky kurzy prebiehajú v Centre vzdelávania pri
Lekárni Vicky Wall alebo ONLINE.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
„Stefarbami,ktorésivyberáte.Onypredstavujúvašepotreby“
VickyWall
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.
Komplexné vzdelávanie o farbách a farebnom systéme
AURA-SOMA - modrý, žltý a červený kurz - je certifikované
medzinárodnou AURA-SOMA Akadémiou. Sprostredkúva
vedomosti, skúsenosti a pocho-penie 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.
V prípade záujmu nám zavolajte na
0904 949 376 alebo napíšte na zaneta@biomineral.sk

KURZ AKÚTNEJ HOMEOPATIE
Cieľom kurzu je naučiť sa so želaným výsledkom používať
homeopatické lieky na akútne stavy - úrazy, horúčky,
nachladnutie, kašeľ, chrípka, operácie, pôrod...
Kurz je určený pre laikov i terapeutov a je obohatený o
naše skúsenosti z lekárne s ďalšími užitočnými prírodnými
prostriedkami.
Forma účasti: videonahrávky v rozsahu 24 h
Lektorky: MVDr. Yvona Ho�írková (Centrum přírodní
medicíny Zelený anděl, Brno) a PharmDr. Žaneta Truplová
(Lekáreň Vicky Wall, Bratislava)
Cena kurzu: 120 €
V prípade záujmu sa prihláste na
zaneta@biomineral.sk

VZDELÁVACIE CENTRUM
PRI LEKÁRNI VICKY WALL

Workshopy pre rozvoj osobnosti
So: 9.00 - 17.00 (prestávka 12.30-14.00)
Kurz Bunkové soli
So-Ne: 9.00 - 17.00 (prestávka 12.30-14.00)

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
podrobné informácie o kurze alebo workshope.
Prihlášku považujeme za záväznú až po úhrade ceny
kurzu alebo workshopu.
Kurzovné nevraciame pri neohlásenej neúčasti.
Kurzovné vám vrátime v plnej výške pri odhlásení sa z
kurzu alebo workshopu aspoň 7 dní pred jeho
začiatkom.
Pri odhlásení sa v lehote kratšej než 7 dní vám
kurzovné nevrátime, môžete si však v hodnote ceny
kurzu alebo workshopu vybrať tovar v Lekárni Vicky
Wall.
Vyhradzujeme si právo zrušiť workshop alebo kurz
alebo zmeniť termín podľa karanténnych nariadení
alebo pokiaľ sa prihlási menej než 5 účastníkov. V
takom prípade budú vrátené všetky už zaplatené
poplatky.
Aktuálne informácie o našich kurzoch a workshopoch
nájdete na stránkach virtusia.sk.

Riazanská 59, 831 03 Bratislava 3
0904 949 376
info@virtusia.sk
www.virtusia.sk

Významnou súčasťou našej práce je usporadúvanie kurzov a workshopov v oblasti zdravia,
osobného rastu a holistických spôsobov liečenia.
V rámci bio-psycho-sociálneho modelu nemožno
pri pohľade na zdravie a chorobu tieto tri roviny biologickú, psychologickú a sociálnu - od seba
oddeliť.

PROGRAM
KURZOV A WORKSHOPOV
2022/2023

WORKSHOPY PRE ROZVOJ OSOBNOSTI
Vo workshopoch spájame poznatky a metódy z individuálnej psychológie A. Adlera s dlhoročnou praxou s rozvojom intuície farbami a produktami AURA-SOMA. Intuitívne
sebapoznávanie a rozvoj osobnosti môžu byť takto jemnejšou a bezpečnou cestou s väčším porozumením sebe a
životným okolnostiam.
Rozvoj osobnosti prispieva k celkovému pocitu pohody a
podpore zdravia v zmysle jeho bio-psycho-socio de�inície.
Pre celkové zdravie človeka je potrebná starostlivosť nielen o telo, ale aj o psychiku a vzťahy.
Cena každého celodenného workshopu: 45 €
Lektorka: PharmDr. Žaneta Truplová
V prípade záujmu sa prihláste e-mailom na
info@biomineral.sk alebo telefonicky na 0917 354 447.

R������ �����������, 4. jún 2022
Rodinná konštelácia je metóda, ktorá pomáha lepšie porozumieť súčasným okolnostiam svojho života prostredníctvom pozorovania a pochopenia miesta v rodine a vzťahov
k ostatným členom rodiny.

J���� ������ � P������� AURA-SOMA,
6. august 2022
Cieľom workshopu je porozumieť významom farieb a naučiť sa ich intuitívny jazyk, ktorý môžete používať na lepšie porozumenie sebe, situáciám v svojom živote a druhým. Pomandre slúžia na harmonizovanie, ochranu a posilnenie vašej vitálnej energie a priestoru. Vône dokážu
ovplyvniť emócie a spomienky.

S������ ����� �������� �����,
10. september 2022
Spôsob, akým dosahujeme svoje ciele ako aj hlboko zakorenené presvedčenia o sebe, druhých a o svete sa formujú
najmä prvých 5 rokov života. Bez toho, že si to uvedomujeme, reagujeme po zvyšok života rovnakým zautomatizovaným spôsobom. Cieľom workshopu je spoznať svoje slabé
miesta, zautomatizované vzorce správania a svoje potreby.
Toto všetko nám môže pomôcť lepšie riešiť náročné situácie so zdravým rozumom, „prizvať na pomoc dospelého“.

L����� ������� ����� JA, 29. október 2022
Cieľom workshopu je objavovať intuitívnym spôsobom
naše silné a slabé stránky, zautomatizované vzorce správania, nazeranie na seba, druhých a okolitý svet, pochopiť
svoje emócie a ich účel, pochopiť, prečo sa ocitáme stále v
podobných okolnostiach. Lepšie sa spoznať otvára možnosť pre zmenu k želanému stavu a spokojnejšiemu životu.
Ste spokojní v základných oblastiach života?

J���� ������ � K����������� AURA-SOMA,
3. december 2022
Cieľom workshopu je porozumieť významom farieb a naučiť sa ich intuitívny jazyk, ktorý môžete používať na lepšie
porozumenie sebe, situáciám v svojom živote a druhým.
Naučíte sa používať AURA-SOMA kvintesencie – aromaterapeutické zmesi kvetov určené na podporu prežitia prítomného okamžiku, zvnútornenie sa a meditáciu. Podporujú naladenie sa na to, čím skutočne sme, pokoj, bezpodmienečnú lásku, vnútornú múdrosť, jasnosť mysle, rozhodnosť a pod. Vône dokážu ovplyvniť emócie a spomienky.

T�����, 14. január 2023
Cieľom workshopu je pochopenie, čo je trauma, aké sú jej
dôsledky a ako sa s ňou vysporiať v terapii. Techniky a
produkty komplementárnej medicíny na podporu vysporiadania sa s traumou.

V����� � ��� ����������������, 4. marec 2023
Spôsobujú vám ľudia a vzťahy s nimi veľa stresu? Neviete
si rady s konkrétnym vzťahom? Človek je sociálny tvor.
Zdravie zahŕňa aj zdravé vzťahy s druhými a k sebe. Individuálna psychológia považuje zdravé vzťahy a cit spolupatričnosti dokonca za základ zdravia. To, ako nazeráme
na ľudí okolo seba, súvisí s tým ako sa cítime a čo vo
vzťahoch zažívame.

I������� � �����������, 29. apríl 2023
Kto z nás nemá trampoty v láske a nechcel by zlepšiť túto
oblasť života? Intimita je jednou z troch hlavných životných úloh. Aké sú prekážky k jej naplneniu? Prečo sme sa
zamilovali práve do konkrétneho človeka? Prečo je po čase
ťažké ostať zamilovaný? Aké je korenie uspokojivého
intímneho vzťahu?

A�� ��� ������ �������, 17. jún 2023
Máte problém s malými alebo veľkými deťmi? Ako súvisí
váš štýl rodičovstva s problémami s výchovou? Základné
informácie k efektívnej demokratickej výchove detí.

P�������, ��������� � �����, 5. september 2023
Spomeniete si čím ste túžili byť? Chcete, aby vás viac práca
bavila a napĺňala? Práca je jednou z troch hlavných životných úloh. V práci trávime veľkú časť dňa. Pomocou intuitívnej práce s farbami a produktami AURA-SOMA je možné
nájsť nový postoj k riešeniu pracovných problémov alebo
nájsť nové pracovné smerovanie. Náplňou worskhopu sú
tiež tipy ako viesť �irmu demokratickým spôsobom.

BIOCHEMICKÝ SYSTÉM DR. SCHÜSSLERA
Systém biochemickych 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 sa dosiahne, ak esenciálnu minerálnu látku podáme v minimálnej dávke. Vďaka dlhej tradícii je systém veľmi dobre prepracovaný v zmysle diagnostiky bunkového de�icitu minerálnych solí.
Bunkové soli predstavujú veľmi jemnú, bezpečnú a účinnú
metódu 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.

K��� B������ ����
Obsahom kurzu sú informácie o fyziologickej funkcii minerálnych živín a patologických prejavoch ich de�icitu.
Naučíte sa „reč tela“, tvárovú diagnostiku, ako upraviť životosprávu, správne dávkovanie, dobu užívania, kombinácie
bunkových solí v konkrétnych prípadoch.
Forma účasti: prezenčne alebo online v termíne alebo
kedykoľvek prostredníctvom videí
Termín 1. časti: 24.-25. september 2022
Termín 2. časti: 15.-16. október 2022
Lektorka: PharmDr. Žaneta Truplová
Cena celého kurzu: 120 €
V cene je 14 videí (úvod, 12 základných solí, doplnkové
soli), ktoré si môžete pozrieť kedykoľvek, aj opakovane v
pohodlí domova a publikácia "Bunkové soli".
A��������� ����� ������� ���������� � �������
��������� �������� B��������� �� ������������
����.
V prípade záujmu sa prihláste e-mailom na
info@biomineral.sk alebo telefonicky na 0917 354 447.
Kurzy bunkových solí sa organizujú aj v Brne a v Prahe.
Viac informácií nájdete na www.tkanove-soli.cz/kurzy
Kontaktná osoba: MVDr. Yvona Ho�írková,
+420 603 449 921, mvdr.ho�irkova@gmail.com

