Úvodní informace
Děkujeme za váš zájem o kurz grafoterapie.
Prvním krokem by měl být výběr lektora. Podle jeho možností pak také forma studia (korespondenční,
prezenční a nebo individuální).
Vzhledem k tomu, že cílem kurzu je postupná trvalá změna rukopisu, vaším druhým krokem bude vytvořit
vzorek vašeho písma ještě před tím, než samotná terapie začne.
Poté je vhodné si prostudovat podmínky studia v přihlášce a ….. směle do toho !!!

Co poté musíte udělat jako dál?
Domluvte si termín setkání nebo telefonát s vybraným lektorem, který vám nadiktuje text pro vstupní
vzorek písma. Tento vzorek by měl být psán na nelinkovaný papír velikosti A4 za optimálních podmínek.
Text, který budete psát, poté lektor zhodnotí a rozhodne o vašem přijetí do studia. Pokud máte více typů
písma, domluvte si delší čas a můžete vytvořit vzorků více.
Bez vstupního/ch vzorků není možné zahájit kurz. Doporučuji, udělat si podobné vzorky před kurzem i pro
sebe, abyste mohli postupně posuzovat svůj pokrok.
Tyto ukázky vašeho rukopisu budou uloženy v archivu Petry Sehnalové. Budou sloužit pro porovnání změn
po terapii. Až terapii skončíte budeme požadovat obdobný vzorek písma, na jehož základě vám případně
bude vystaven certifikát.
Prosím nepřekládejte listy se vzorkem písma a pokud je přímo nepředáváte na setkání, zašlete jej
vypodložené tvrdším papírem, aby se nepomačkaly. V první zásilce nebo na prvním setkání dostanete první
lekci v plastových deskách, které si ponecháte, abyste si jednotlivé lekce mohl/a zakládat. Součástí budou i
papírové desky pro zasílání procvičování nebo přenášení vašich domácích cvičení, a volné listy pro
procvičování. Papírové desky budeme používat pro přepravu (poštou nebo osobně) během celého kurzu a na
konci kurzu vám zůstanou.
Kurz je koncipován tak, že byste měli každý měsíc zvládnout jednu lekci. V korespondenční verzi to vypadá
takto: ke každému 20. v měsíci byste měl/a odeslat/odevzdat své procvičování ke kontrole a ke každému
následujícímu 1. v měsíci byste měl/a obdržet další lekci spolu s komentářem a opravenými materiály. V
individuální nebo prezenční verzi vše (odevzdání, oprava i předání nového zadání) probíhá přímo na
setkání, které si s lektorem domluvíte. Pokud je mezi odevzdáním/odesláním a vyhodnocením větší časová
prodleva, pokračujete ve stávajícím tréninku předchozích zadání a nepřerušujete proces, až do obdržení
další zásilky nebo vyhodnocení a dalšího zadání. Pokud budete neočekávaně potřebovat změnit tempo,
zkrátit nebo prodloužit interval, je potřebné domluvit se se svým lektorem, jak to udělat, abych to nenarušilo
započatý proces. Není cílem zvládnout kurz za daných 10 měsíců, ale mít z něho maximální užitek.
Kontakty pro komunikaci : viz kontakty na lektory nebo telefon 773045600
Adresa pro zaslání vzorku písma: viz kontakty na lektory nebo Jičínská 185, 507 58 Mlázovice
Přeji příjemné studium
Petra Sehnalová

