Dálkové studium

Korespondenční dálkový kurz je spojený se zkušebními testy a profesionálními záznamy
seminářů na DVD .
Na základě našeho studia v mezinárodním centru Advana jsme vytvořili podmínky pro dálkové,
virtuální studium prostřednictvím DVD z našich seminářů. Každý se tak může stát naším
studentem, aniž by jej zasáhla zmiňovaná omezení a osobní přítomnost lektorů zažít aspoň
prostřednictvím techniky i v zázemí svého domova.

Dálkové studium
Na jaře 2019 otevřeme nové druhy dálkového studia v podobě on-line kurzů.

1. ročník.
1.ročník dálkového studia zahrnuje látku v rozsahu 95 hodin na 9 kompletech po 4 DVD. Tato
DVD jsou profesionálním záznamem vzdělávacích seminářů, které studenti navštěvovali
během ročního
prezenčního víkendového studia I. ročníku
2010/2011.

Za toto studium obdržíte potvrzující certifikát a stanete se stejně jako Vaši předchůdci součástí
vzdělávacího systému, který obsahuje základy oborů v rozsahu vhodném pro laiky i odborníky.

Dálkové studium na DVD je základem znalostí pro ty, kdo se aktivně zajímají o své zdraví i
zdraví blízkých i pro odborníky, kterým tyto znalosti rozvinou stávající profesní dovednosti.

Účastník dálkového studia obdrží po zakoupení všech 9 DVD (s profesionálním záznamem
seminářů) testy, které mu pomohou prokázat získané znalosti. Testy zašle zpět k evidenci do
vzdělávacího centra.

Dálkové studium 1.ročníku obsahuje:

Komplety 4 DVD:
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Základy ájurvédské medicíny, Diagnostika nemocí, Vastu, Astrologie, Dlouhověkost bez
nemocí, Kundalini joga.

O DVD více zde .

2.ročník
2.ročník dálkového studia zahrnuje obsah 8 vzdělávacích seminářů, které studenti
navštěvovali v rámci 2. a 3. ročníku prezenčního studia 2012-2014, a to na 5 kompletech po
2-4 profesionálně nahraných DVD, ve dvojích skriptech a v jedné knize
.

Za toto studium obdržíte potvrzující certifikát a stanete se stejně jako Vaši předchůdci součástí
vzdělávacího systému, který obsahuje základy oborů v rozsahu vhodném pro laiky i odborníky.

Dálkové studium na DVD je základem znalostí pro ty, kdo se aktivně zajímají o své zdraví i
zdraví blízkých i pro odborníky, kterým tyto znalosti rozvinou stávající profesní dovednosti.

Účastník dálkového studia obdrží po zakoupení všech 5 DVD kompletů (každý obsahující 4
DVD s profesionálním záznamem seminářů), 1 knihu Biologické hodiny, 2x skripta (Partnerství,
sex a sexuální energie testy a Dlouhý život bez nemocí), které mu pomohou prokázat získané
znalosti. Testy zašle zpět k evidenci do vzdělávacího centra.

Dálkové studium 2.ročníku obsahuje:

Kniha - Vinod Verma, Partnerské vztahy a sexualita
Kniha - Robert Svoboda, Dlouhý život bez nemocí
Kniha - David Frej, Biologické hodiny
2 DVD Byliny v Ájurvédě
2 DVD Detoxikace v Ájurvédě
4 DVD Čáraka Samhita, starodávný lékařský spis a jeho principy zdraví v moderní době
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4 DVD Praktický kurs ájurvédské diagnostiky - diagnostika podle pulsu, jazyka, moči a další
metody
4 DVD Marma terapie - praktická masáž speciálních akupresurních bodů
O DVD více zde .

Více informací o termínech a podmínkách dálkového studia najdete na www.advana.cz .

Cena
1. ročník: Cena dálkového studia je 6 000 Kč (v ceně je zahrnuto: všechna DVD, poštovné,
balné, testy).

2. ročník: Cena dálkového studia je 3500 Kč (v ceně je zahrnuto: všechna DVD, skripta, kniha,
poštovné, balné, testy).

Přihlášky a objednávky
Jednotlivá DVD ze seminářů lze objednat zde.

Přihlášku k dálkovému studiu 1. ročník - upravený kurz připravujeme.

Přihlášku k dálkovému studiu 2. ročník najdete zde.
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