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VizyonumuzSAÐLIK VE DOÐAL TERAPÝLER DERNEÐÝ, holistik (bütünsel) saðlýk, doðal saðlýk, spa, wellness, doðal þifa sana
ve alternatif terapiler alanýnda çalýþan terapisti, pratisyeni, uzmaný, akademisyeni, eðitmeni, hekimi, araþtýrmacý ve yöneticileri
bünyesinde barýndýran bir profesyonel meslek derneðidir.
Derneðin amacý; eðitim, araþtýrma, uygulama, geliþtirme ve denetleme çalýþmalarý yapmak, alaný ve çalýþanlarýný ulusal ve u
çerçevede en iyi þekilde temsil etmektir. Dernek bu amaçla üyeleri arasýnda mesleki, bilimsel ve sosyal iliþkileri geliþtirir, üyelerin
haklarýný korur ve tüm etkinliklerinde en yüksek etik standartlarý dikkate alýr.MisyonumuzSaðlýk ve Doðal Terapiler Derneði&rsq
nin misyonu; doðal saðlýk ve doðal terapiler sanatýný, bilimini ve pratiðini geliþtirmek ve ilerletmek. Ulusal ve uluslararasý
kongreler, sempozyumlar, kurs ve seminerler aracýlýðý ile yeni teknik ve geliþmeleri duyurmak, masaj ve doðal terapiler sanatý
ve biliminin ülkemizde geliþimine yardýmcý olmak ve bu amaç doðrultusunda ulusal ve uluslararasý kurum ve kuruluþlarla iþbirlið
içerisinde çalýþmak. Ulusal mesleki standartlarýnýn oluþmasý, çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesi, istihdam oluþturulmasý, eðitim
programlarýnýn oluþturulmasý ve yürütülmesi için çalýþmalar yapmak, projeler geliþtirmek ve geliþtirilen projelere destek olmak.
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ilgili daha kapsamlý bilgiyi derneðin web sayfasýnda bulmak mümkün olduðu gibi, sorularýnýzý derneðin Antalya'da bulunan Der
Merkezi'ne mektup, faks ve e-posta ile (bilgi@madoted.org) iletmeniz mümkündür. Saðlýk ve Doðal Terapiler Derneði Resmi
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Renkler, doðada en fazla bulunan iki rengin temsilcisi; yeþil doðanýn yeþilliðini, mavi gökyüzü ve yeryüzündeki sularýn maviliðini
eder. Figür, insanýn sadece iyi ya da sadece kötü olmadýðýný, her insanda iyi ve kötü yönlerin olduðunu; açýk alanlar iyi (pozitif)
alanlar kötü (negatif) yönleri anlatýr.
Uyumlu bir denge için pozitif ve negatif unsurlarýn bir arada olduðunu anlatýr.
Açýk elin içine bitkiden damlanýn akýþý, insanýn doðaya olan baðlýlýðýný anlatýr; doðadan insana insandan doðaya sürekli bir d
bir eli ile doðadan þifa alýr diðer eli ile verir.
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Joomla! tarafýndan geliþtirilmiþtir.
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