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Další vzdělávání v Pesso Boyden psychomotorické psychoterapii 
Postgraduální workshop s Juliet Grayson 

Srdečně vás zveme na dvoudenní workshop v rámci Dalšího vzdělávání v PBSP, který povede 
certifikovaná PBSP terapeutka, trenérka a supervizorka Juliet Grayson z Velké Británie. Ve své 
praxi se též věnuje práci s páry a je autorkou knihy "Landscapes of the Heart". 

Workshop je určen absolventům a frekventantům výcviku v PBSP. 

Program workshopu bude věnován problematice sexuálního zneužití (základní koncepty, 
kazuistiky, jak s ním pracovat, cvičení). Vedle toho Juliet povede menší počet "learning structures" 
– přihlašování proběhne až v den konání, jako obvykle formou loterie. 

Termín: 21. 5. – 22. 5. 2021 (pátek – sobota) 
 vždy od 9:00 do 15:30 hod. (s hodinovou přestávkou na oběd) 

Forma:  via ZOOM 

Cena: 3.850,- Kč – cena se slevou pro členy PBSP CZ, z.s. 
 4.400,- Kč – plná cena 

S on-line prací lektorky (vedení PBSP struktury on-line) se můžete seznámit na http://bit.ly/3sesx6p: 
Pesso Boyden System of Psychotherapy – 'Live' Therapy Session. S kódem free_str1 nic neplatíte, 
ale musíte se zaregistrovat na příslušnou webovou stránku. 
Event. zde (instrukce pro sebezkušenostní PBSP on-line skupinu): http://bit.ly/3uilThm. 

Tlumočení z/do angličtiny je zajištěno. 

Asociace požádá o zařazení workshopu do systému celoživotního vzdělávání klinických 
psychologů – za účast bude možno získat 8 kreditů. 

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 31. 3. 2021. Podrobné organizační a platební podmínky jsou 
uvedeny na následující straně. 

Chcete-li se zúčastnit, prosím, pošlete nám co nejdříve přihlášku na info@pbsp.cz. Děkujeme. 

Těšíme se na další společné setkání! 

Za asociaci PBSP CZ 
Zuzana Lebedová 
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Organizační a platební podmínky workshopu s Juliet Grayson 
v rámci Dalšího vzdělávání v PBSP 

1. V e-mailové přihlášce, prosím, uveďte: 
 své jméno a příjmení, 
 skutečnost, že se hlásíte na workshop s Juliet Grayson v rámci Dalšího vzdělávání v PBSP, 

který se koná 21.– 22. 5. 2021. 

2. Odesláním e-mailové přihlášky vyjadřujete svůj souhlas s informacemi uvedenými v pozvánce 
(str. 1) a s organizačními a platebními podmínkami (str. 2). 

3. Uhraďte, prosím, cenu workshopu na účet PBSP CZ, z.s.: 
 číslo účtu:  234 239 268 / 0300 (ČSOB, a.s.) 
 variabilní symbol: prvních 6 číslic vašeho rodného čísla (část před lomítkem) 
 zpráva pro příjemce: vaše jméno a příjmení 
 částka: 3.850,- Kč – cena se slevou pro členy PBSP CZ, z.s. 

 4.400,- Kč – plná cena 

Přihláška bude akceptována až po připsání platby na účet. 

4. Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 31. 3. 2021.  

5. Převýší-li poptávka po workshopu jeho kapacitu, o zařazení mezi účastníky rozhodne datum 
připsání platby na účet (odst. 3). 

6. Uhrazená platba je nevratná. Důvodem k vrácení platby je pouze nepřijetí přihlášky pro převis 
poptávky (odst. 5).  

7. V případě potřeby je možno zajistit si náhradníka, který se workshopu zúčastní. 

 


