Úvodní zásilka
Dobrý den
toto je úvodní zásilka, která obsahuje vstupní informace ke korespondenčnímu kurzu. Vzhledem k tomu, že
cílem kurzu je postupná trvalá změna rukopisu, vaším prvním úkolem je napsat vzorek vašeho písma ještě
před tím, než samotná terapie začne.

1.úkol
Tento vzorek by měl být psán na nelinkovaný papír velikosti A4 za optimálních podmínek. Text, který
budete psát, najdete na konci této zásilky. Můžete poprosit někoho, aby vám tento text nadiktoval, nebo ho
prostě opište. Pokud máte více typů písma, můžete pro každý typ použít speciální list a poslat vzorků více.

2.úkol
Na další papír nelinkovaný papír velikosti A4 napište větu:
Jsem si vědom/a a prohlašuji, že toto je trefný příklad mého rukopisu.
A podepište se. Pokud máte více typů podpisů, můžete napsat všechny.
Bez obou vstupních vzorků není možné zahájit kurz. Doporučuji, udělat si podobné vzorky i pro sebe,
abyste mohli postupně posuzovat svůj pokrok.
Tyto ukázky vašeho rukopisu budou uloženy v mém archivu. Budou sloužit pro porovnání změn po terapii.
Až terapii skončíte budu požadovat obdobný vzorek písma, na jehož základě vám případně bude vystaven
certifikát.
Prosím nepřekládejte listy se vzorkem písma a zašlete je vypodložené tvrdším papírem, aby se
nepomačkaly. Papírové desky pro následné zasílání dostanete spolu s první lekcí a přiložím vám vytištěnou i
tuto úvodní zásilku. V první zásilce najdete první lekci spolu s plastovými deskami, abyste si jednotlivé
lekce mohl/a zakládat, papírové desky vhodné pro zasílání procvičování a volné listy pro procvičování.
Papírové desky budeme během kurzu používat pro všechny zásilky a na konci kurzu vám zůstanou.
Kurz je koncipován tak, že byste měli každý měsíc zvládnout jednu lekci. Ke každému 20. v měsíci byste
měl/a odeslat vaše procvičování ke kontrole a ke každému následujícímu 1. v měsíci byste měl/a obdržet
další lekci spolu s komentářem a opravenými materiály. Mezitím pokračujete ve stávajícím tréninku,
nepřerušujete proces, a po obdržení další zásilky na trénink plynule navážete podle pokynů. Pokud budete
neočekávaně potřebovat změnit tempo, zkrátit nebo prodloužit interval, domluvte se se mnou, jak to udělat,
abych to nenarušilo započatý proces. Není cílem zvládnout kurz za daných 10 měsíců, ale mít z něho
maximální užitek. V případě, že od vás neobdržím tři měsíce žádné zprávy ani procvičování, navrhnu vám
ukončení kurzu.
Kontakty pro komunikaci : telefon 773 045600, email pro vnitřní komunikaci: grafoterapie@gmail.com
Adresa pro zasílání zásilek: Jičínská 185, 507 58 Mlázovice
Přeji příjemné studium
Petra Sehnalová

Text k úkolu 1.

Pokud zápolíte s nějakým problémem, bez ohledu na to, zda fyzickým, psychickým,
pracovním, finančním či rodinným, může pro vás být užitečné individuální sezení s
někým, kdo s Mandalou života pracuje. Tento člověk vám může pomoci porozumět
skutečné příčině vašich problémů a tomu, které zákony vašeho království jsou
nefunkční, nebo které jdou proti vám. Také vám pomůže najít cestu, jak dané
problémy napravit. Někdy se podaří potíže vyřešit během jediného sezení, jindy je
práce delší.

