Srdečne vás všetkých pozdravujem milí priatelia.
Intenzívna výučba New Way akadémie prebieha od utorka do nedele, v rámci ktorej sa
naučíte mnohé techniky, ktoré ja používam pri terapiách. Viac informácií o náplni akadémie
nájdete na našej stránke a našom účte You Tube.
Viac podrobností nájdete aj v sekcii...Časté otázky... na konci tohto dokumentu.
Časový harmonogram:
Utorok................ 10 00 – 14 30
Streda................ 10 00 – 14 30
Štvrtok................ 10 00 – ... ? PIZZA + Hlbšie súvislosti a iné témy podľa vášho želania
Piatok..............voľný deň /Vzhľadom na fyzickú a psychickú náročnosť je veľmi potrebné
mať jeden celý deň na oddych/
Sobota................ 10 00 – 14 30 ...15 00 - ? Individuálna výučba úroveň 2 a 3.
Nedeľa................ 10 00 – 14 00
Bonus č.1 : Akupunktúrna sada
…zdarma…
Bonus č.2 : Občerstvenie – minerálka, čaj, caro, ovocie, sladkosti a Aničkine koláče
......................................................................................................................................zdarma…
Bonus č.3 : Diagnostika a napravenie pohybového aparátu a vnútorných orgánov
každému účastníkovi kurzu - po vzájomnej dohode............................................... …zdarma…
Bonus č.4 : Skriptá s obrázkami a popisom jednotlivých diagnóz, ktoré potrebujete ovládať
pri vykonávaní terapie. Skriptá obsahujú aj latinské názvy a vysvetlenie rôznych diagnóz,
ktoré sa najčastejšie vyskytujú v popisoch z MR, CT a RTG
…zdarma…
Bonus č.5:
32 GB USB s filmovým materiálom z akcie a súhrnom všetkých techník v trvaní cca 5 hodín.
...................................................................................................................................…zdarma…

PLATBA V EURÁCH

Zálohu 200 Eur je potrebné zaplatiť na účet VUB / 2413508151/0200
IBAN : SK330200000000 2413508151 SWIFT(BIC) kód: SUBASKBX

PLATBA V ČESKÝCH KORUN8CH
Zálohu 5200 Czk je možné zaplatiť na účet FIO Banka CZ 2000820163/2010
Platba v českých korunách bude prepočítaná v deň zaplatenia celej čiastky podľa aktuálneho
kurzu NBS /+ 0,20 Czk zmenárenský poplatok/.

Dôležité!
Toto sú moje osobné účty, zálohu preto plaťte tiež z osobného účtu – oficiálny doklad z RP
na celú sumu vám dám priamo na kurze. Ubytovanie a strava nie sú zahrnuté v cene.

Podmienky certifikácie a podpora.
Aby záujemca získal certifikát ochrannej známky New Way system platný na celom svete v
priebehu po sebe idúcich 2 rokov potrebuje absolvovať 3 x New Way akadémiu.
Tento certifikát potrebujete iba a výhradne vtedy, keď máte záujem vystupovať vo vzťahu
ku svojim klientom pod značkou New Way system.
Akadémia

Osvedčenie

Certifikát

Prezentácia pod
značkou New Way
1. Akadémia
New Way 1
NIE
NIE
2. Akadémia
New Way 2
NIE
NIE
3. Akadémia
New Way profi
ÁNO platný 3 roky
ÁNO
Po troch rokoch je potrebné znovu absolvovať akadémiu, kde absolvent získa certifikát na
ďalšie 3 roky.
S certifikátom absolvent získa minimálne tieto výhody:
- možnosť oficiálne vystupovať pod značkou New Way system vo vzťahu s verejnosťou
- podporu na stránke New Way - mapa terapeutov
- reklamné materiály zdarma
- možnosť mojej nadštandardnej konzultácie a podpory
- a ešte čokoľvek potrebné pre individuálneho absolventa

Časté otázky.
Dostanem osvedčenie o absolvovaní akadémie?
Áno každý účastník dostane osvedčenie o absolvovaní v slovenskom, alebo aj anglickom
jazyku.
Aký je vlastne rozdiel medzi kurzom/školou/chiropraxie a New Way akadémiou?
New Way akadémia obsahuje všetky techniky a terapeutické postupy z predošlých úrovní
a zahrňuje aj nové a prepracované.
Nový dôraz kladiem aj na rozvinutie schopností absolventov správne určiť diagnózu a zvoliť
ten najlepší spôsob riešenia. Viac o týchto hlbších súvislostiach nájdete na našej stránke.
Veľký význam do budúcnosti, keď už zrejme nebude možné vystupovať ako chiropraktik, je
možnosť prezentovať sa ako New Way terapeut.
Môžem žiadať na základe osvedčenia o absolvovaní akadémie o živnosť?
Nie, toto je len doplnkové vzdelanie a úrady v SR a ČR nemôžu vydať živnostenské
oprávnenie na základe tohto osvedčenia.
Môžem po absolvovaní prvej akadémie oficiálne vystupovať ako chiropraktik?
Na Slovensku je to tak že chiropraxiu nemôžu oficiálne vykonávať ani lekári, ktorí ju
vyštudovali v USA, neoficiálne to môže robiť každý. Naša akadémia slúži len na rozšírenie
vzdelania a naši absolventi to robia verejne v SR aj v ČR.
Musím absolvovať New Way akadémiu 3x aby som mohol vykonávať prax ako
chiropraktik?
Nie, ak si trúfate môžete tak vystupovať okamžite po prvej akadémii, môžete slobodne
využívať všetky techniky a terapeutické postupy. Naše osvedčenie vás však na to
neoprávňuje vo vzťahu ku úradom, len vo vzťahu ku vašim klientom.
Dúfam že je to tu vysvetlené pochopiteľne, ak máte ešte nejaké otázky, zavolajte mi prosím
a ja vám to ešte detailnejšie objasním.
Veľa šťastia vám všetkým prajem, s úctou.
Zdenko.

