Vážená kolegyně, vážený kolego,
děkujeme za Váš zájem o specializovaný psychoterapeutický výcvik v biosyntéze, který pořádá Český
institut Biosyntézy akreditován jako EAPTI (European Association for Psychotherapy Training Institute) ve
spolupráci s Mezinárodním institutem pro biosyntézu - IIBS.
Jedná se o komplexní vzdělávací program v psychoterapii akreditovaný EAP (European Association for
Psychotherapy a opravňující k získání ECP. Výcvik se skládá ze dvou částí. První část trvá 3 roky a druhá
část 2 roky. Bližší informace najdete na www.biosynteza.cz/vycvik.
Podrobnější informace pro přihlášení
Abychom získali lepší představu a vstupní informace, prosíme Vás, abyste po přečtení níže uvedených
informací vyplnili přiložený dotazník a zaslali jej emailem zpět. Po jeho obdržení budete zaregistrováni do
seznamu zájemců a posléze pozváni k rozhovoru, který je podmínkou pro zařazení do výcviku. Rozhovory
s Vámi povedou biosyntetičtí výcvikoví lektoři, kteří metodu aktivně používají a mohou proto být i pro Vás
cenným zdrojem informací. Rozhovory budou probíhat od března do začátku září 2018.
Poplatek za vstupní pohovor je 700,- Kč a není zahrnut do celkové ceny výcviku. Bude vybírán v hotovosti
na místě.

Rozhodnutí, zda jste byli do výcviku zařazeni, obdržíte písemně po skončení rozhovorů tj. na začátku října
2018.
Zahájení výcviku je plánováno na leden 2019. První tříletá část výcviku se skládá z 60 výcvikových dní, 80 h.
individuální terapie a 180 h. setkávání peer skupin. Jde tedy o poměrně intenzivní formu výcviku.
Cena výcviku je 39 256 Kč (+21% DPH) a 8000 Kč členský příspěvek za rok výcviku, cena
nezahrnuje individuální terapii a setkávání peer skupin. Termíny a způsob placení včas sdělíme přijatým
účastníkům.
Podmínkou a prvním krokem pro zájemce o výcvik je absolvování pre-workshopu Setkání s biosyntézou
nebo Biosyntetická přípravka. Více informací najdete na www.biosynteza.cz/workshopy-a-seminare.
Další informace obdržíte před zahájením individuálních rozhovorů, vyplněné dotazníky a případné dotazy
zasílejte na e-mail: vycviky@biosynteza.cz .
Přejeme vše dobré a těšíme se nashledanou!

