
Přihláška na kurs  

HLUBINNÉ ABREAKTIVNÍ PSYCHOTERAPIE  

 Ing. Andreje Dragomireckého    

  

  

Kurzovné platím způsobem  

uvedeným pod bodem (viz 

 druhá strana  přihlášky).  
 Zakroužkujte!  

                             

          1  

         2               

                    3  

      

Přihlašuji se na kurs Hlubinné abreaktivní psychoterapie, který se bude konat v době: 

(Zvolený termín zaškrtněte v políčku vpravo od termínu kurzu.)  

  

Základní kurzy  Pokračovací kurzy  

  6. až 13. 2. 2015 Hořovická chata Cholín         

  1. až 8. 5. 2015   Hořovická chata Cholín     26. až 3. 7. 2015   Hořovická chata Cholín   

  3. až 10. 7. 2015 Hořovická chata Cholín       

  21. až 28. 8. 2015  Hořovická chata Cholín     2. až 9. 10. 2014  Hořovická chata Cholín   

  

  

Příjmení:............................................................Jméno:...........................................................Titul:.....................  

  

  

Adresa:.....................................................................................................................................................................  

                          ulice                                     číslo                 PSČ                                   obec  

  

 Povolání (u studentů obor studia):...........................................................................................................................  

  

  

Telefon byt:...........................................Telefon zam.:.........................................Mobil:.......................................  

  

  

E-mail:..................................................................Internet:...................................................................................  

  

  

Variabilní symbol (prvních šest číslic rodného čísla)....................................................................  

Nezapomeňte prosím variabilní symbol uvést. Pokud ho neuvedete, nebudeme Vám moci   

po skončení kurzu vystavit osvědčení o jeho absolvování.)  

  

   

Dne:...........................................                                       Podpis:........................................................  



Přihláška na základní kurs Hlubinné abreaktivní psychoterapie Ing. Andreje Dragomireckého  

  

Důraz je kladen na získání teoretických a praktických dovedností. Předběžné znalosti z psychologie 

nepředpokládáme.  Program výcviku je intenzivní, probíhá celý týden od 8:00 ráno do 21:30 hod. večer, s 

přestávkami na snídani oběd a večeři. Program začíná první den odpoledne registrací účastníků, ubytováním, 

vzájemným seznámením a večeří. Kurs končí poslední den po obědě.   

  

Cílem kurzu je dát účastníkům znalost základů teorie psychiky člověka a získání základních 

psychoterapeutických dovedností v Hlubinné abreaktivní psychoterapii. Druhý a třetí den se účastníci seznamují 

s teorií. Výklad teorie je prokládán cvičeními, jejichž zvládnutí usnadní později práci s klientem. K dosažení 

regrese není používána hypnóza, ale technika, využívající asociativních vlastností paměti. V pokračovacích 

kurzech se naučíte práci s obtížnějšími případy, odvádění přivtělených duší, práci na vzdálenost (práce s klientem, 

který není osobně přítomen) aj. Upozorňujeme, že kurs je pojat jako výukový, nikoliv léčebný. Praxe vám v 

mnoha případech umožní pomoci člověku i v případech, s nimiž si současná medicína a psychologie nevědí rady.   

  

Kurzovné je 2900,- Kč (Posíláte jen tuto částku!!!) Kromě toho si na kurzu zaplatíte ještě 2750,- Kč za 

ubytování a stravu. Tuto částku neposílejte, platí se na místě ubytovateli.  

  

Kurzovné plaťte jedním z uvedených postupů:  

1. Příkazem ze svého účtu, ve prospěch účtu 2900102108/2010 (Fio banka)  

2. Příkazem k úhradě u nejbližší pobočky Fio banky opět ve prospěch účtu  2900102108/2010  

3. Přímo na kurzu, ale tato možnost je jen pro zahraniční účastníky kurzu (platba ze zahraničí je drahá). 

Neposílejte prosím peníze složenkou!  

  

Platíte-li způsobem uvedeným pod bodem 1 nebo 2, přiložte prosím k přihlášce kopii Příkazu k úhradě. 

Jakmile Vaši přihlášku dostaneme, budeme Vás o tom informovat. 

  

Jestliže se po odeslání přihlášky nebudete moci z nějakého důvodu kurzu zúčastnit a oznámíte to alespoň týden 

před zahájením kurzu, bude Vám částka, kterou jste poslali, vrácena, snížena o již vynaložené náklady.  

  

Přihlášku pošlete na adresu: A. Dragomirecký, Na pastvinách 252/4, 160 00 Praha 6  

  

Kontakty: telefon mobil: 603 33 1950  

E-mail: dragomirecky@seznam.cz   Internet: http://www.dragomirecky.cz  

  

Velice prosím ty, kteří z nějakého důvodu přestali auditovat a nemají zájem na upozorňování na další 

kurzy, aby byli tak hodní a oznámili mi to. Děkuji Vám.  

  

  

Na kurs si vezměte: 1. přezůvky, 2. Pohodlný domácí oděv, 3. Psací potřeby a velký sešit na poznámky.   

  

  

Informace o místě konání kurzů  

  
Asi 50 km od Prahy: Hořovická chata v Cholíně: Do Cholína se dostanete autobusem nebo vlastním vozem. Autobus odjíždí ze 

smíchovského autobusového nádraží v Praze (Na Knížecí), směrem na Sedlčany. Koupíte si jízdenku do stanice Borotice-Cholín. 

Když v Cholíně vystoupíte, dáte se po silnici zpět do kopce a velká žlutá budova po levé straně silnice (asi 200 m od autobusové 

zastávky) je Hořovická chata, kde se kurs koná. Odkaz na mapu: http://www.mapy.cz/s/f22m 

http://www.dragomirecky.cz/
http://www.dragomirecky.cz/
http://www.dragomirecky.cz/
http://www.mapy.cz/s/f22m

