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Szanowni Państwo,
Zapraszam na pierwszą część specjalistycznego szkolenia
podstawowego z irydologii – Moduł I, w Radomiu, w terminie:

22 – 23 września 2017 r.
Specjalistyczne szkolenie irydologiczne jest szkoleniem bardzo intensywnym.
Już podczas pierwszego spotkania będzie zademonstrowane ponad 500
kolorowych slajdów ilustrujących omawiane zagadnienia, w tym między
innymi:



historia badań nad znaczeniem oka ludzkiego



podstawowe konstytucje tęczówek jako wprowadzenie
do ustalania skłonności do określonych patologii;
podstawowe znaki irydologiczne i ich interpretacja;







o czym świadczą widoczne zmiany w kształcie i w położeniu
źrenic;
jak w praktyce ustalać, który rejon tęczówki odpowiada
określonemu refleksowemu polu narządowemu;
dziedziczenie – czy dzieci mogą dziedziczyć znaki
tęczówkowe po rodzicach?
wiele innych zagadnień związanych z umiejętnością oceny
stanu zdrowia na podstawie analizy oka ludzkiego.
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Rozpoczęcie zajęć w piątek, godz. 10
w sobotę, ok. godz. 1600 – 17 00 .

00

. Planowane zakończenie

Miejscem szkolenia jest sala odczytowa Biblioteki Publicznej w Radomiu
(centrum miasta), ul. Piłsudskiego 12.

Szkolenie obejmuje trzy moduły. Koszt uczestnictwa za jeden moduł wynosi
1300 zł (w tym VAT 23%). Wpłata na miejscu, przed rozpoczęciem zajęć.
Ze względów organizacyjnych, prosimy o potwierdzenie uczestnictwa potwierdzenie telefoniczne lub e-mail. Przy zgłoszeniu proszę podać numer
kontaktowy telefonu - ważne.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem:
0604/194 242 w godz. 9 00 - 17 00 .
Terminy kolejnego szkolenia – moduły: II i III ustalają sami uczestnicy pod
koniec szkolenia pierwszego. Istnieje także możliwość połączenia dwóch
modułów w jeden blok i ustalenie indywidualnych bloków szkoleń.
Certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia z irydologii uczestnicy
otrzymują po zaliczeniu trzech modułów.
Podczas szkolenia jest możliwość zakupu literatury. Zapraszamy!

Z wyrazami poważania
Marek Woźniak
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