Световна седмица на хомеопатията
10-16 Април 2011
По случай 256–тата годишнина от рождението на Самуел Ханеман

По време на Седмицата на хомеопатията специалисти-хомеопати ще информират
обществеността за възможностите на хомеопатията за подобряване на състоянието
при проблеми, свързани с опорно-двигателната система.

През седмицата 10-16 април 2011 г. в над 45 държави ще се проведат
различни мероприятия на тема:

Хомеопатия за здраво и хармонично тяло
ПРОГРАМА НА МЕРОПРИЯТИЯТА
в гр. София
Партньори за честване на седмицата на хомеопатията са Сдружение Приятели на
хомеопатията, Асоциация на лекарите хомеопати в България, Хомеопатично общество в
България, Алпен Фарма ООД - представител на Немския Хомеопатичен съюз
11.04.2011 - от 11:00 по БНТ1 – гости в предаването „Здраве” ще бъдат Екатерина
Рибарева и Георги Чапалов от Сдружение „Хомеопатично общество” и д-р Мария
Урумова от Сдружение „Приятели на хомеопатията”

13.04.2011 г. - 10.00 ч. - The Mall, гр. София, Цариградско шосе №115, ет. 2 - Лекция от
Училище за родители „Моето дете”.
13.04.2011 г. - 19.00 ч. - Среща на хомеопати в офиса на Хомеопатично общество
14.04.2011 - 17:15 ч. - Лекция на тема "Хомеопатия за здраво и хармонично тяло" – гр.
София, ул. Гургулят №1, в сградата на "Националната спортна академия", стая 501
15.04.2011 г. - 14.00 ч. – Свободна лекция за родители на тема „Какво можем да направим
за оздравяването на детския огранизъм – хомеопатия, хранене, спорт”. Лектор д-р Ирена
Маждракова, гр. София, пл. Орлов мост, ул. Виктор Юго №3, ет. 1, ап. 2, тел. 02/4400920,
предварително записване.
16.04.2011 - от 11.00 ч. – Спортен празник в градинката „Света Троица”, гр. София
16.04.2011 г. – 19:30 ч. Тържество по случай Седмицата на хомеопатията – за подробности
и записвания се обадете в офиса на Хомеопатично общество
През Април 2011 г. – Ще стартира нов интернет сайт, посветен на Самуел Ханеман,
където хомеопати и пациенти ще могат да споделят своя опит относно хомеопатията.
Очаквайте скоро допълнителна информация на сайта на Хомеопатично общество.

Седмица на хомеопатията в гр. Велико Търново
Организирано от Здравен център Холистика
Конкурс: „Движението е живот през погледа на детето”.
Ако децата ви обичат да рисуват, да пишат стихове или пък разкази, да правят скулптури
от пластелин или глина – изобщо ако са творчески устроени – дайте им поле за изява с
нас на нашия празник. Всички творби ще бъдат изложени в ЗЦ „ХолистикА”, надписани с
техния автор. Всяка една ще бъде снимана и качена на сайта (www.holisticabg.com). На
спортния празник ще направим изложбена зала на открито с тях. Наградите ще
раздаваме на закриването на седмицата.

Спортен празник за закриване на седмицата:
Включете се в нашия спортен празник на 16 април /събота/ (нали помните – движението е
живот). Чували ли сте за ски върху трева или за футбол в двойни гащи? Повече тайни
няма да издаваме.
Елате вие, поканете вашите приятели, съседи, хората от квартала, града и областта.
Място: гр. Велико Търново, местност „Света гора”
При лошо време има подготвено алтернативно място за празнуване.
Час: начало 10,00 – 13,00ч.
Сборен пункт: мястото, където беше виенското колело.
Това събитие е възможно благодарение на огромната подкрепа на вкусните
„Захарни Заводи” АД и със съдействието на страхотните sportuvam.info
Нека да е празник!

