
Komplexný celoročný výcviK 
regresných techníK 2022 
s Mílou Lukášovou 
po prvý krát konaný na Slovensku
Pre všetkých záujemcov o sebapoznanie a vlastný osobnostný vývoj

Výcvik je určený ľuďom, ktorí sa zaujímajú o hlboké vnútorné poznanie seba samého a z toho 
vyplývajúcu transformáciu vedomia.
Výcvik je vhodný pre terapeutov, lekárov, pracovníkov v pomáhajúcich profesiách.
Seminár je zameraný predovšetkým na praktickú aplikáciu regresných techník a je maximálne 
pre 20 záujemcov. Ide o výukový program a nie je preto vhodný pre psychicky labilných ľudí
(prípadnú psychiatrickú diagnózu alebo medikáciu prosím konzultujte).

Termíny a témy výcviku:
27.1.2022 – 30.1.2022 (4 dni)
Základný výcvik regresu
Získanie základných vedomostí o fungovaní ľudskej 
psychiky, osvojenie si schopností s hlbinnou regres-
nou technikou, ktorá veľmi dobre odstraňuje fyzické 
a psychické potiaže a pomáha uvoľniť zablokovaný 
tvorivý potenciál osobnosti. Vedie k hlbšiemu po-
chopeniu ľudského jednania a správania.

10.3.2022 – 13.3.2022 (4 dni)
Štart do života
Spracovanie témy počatia, prenatálny vývoj, pôrodné 
traumy a detstvo. Sebahodnota a zdravá sebaláska 
vychádza z podmienok a limitov nášho detstva a ne-
skôr sa odráža v našom postoji k životu a k ľuďom, 
ovplyvňuje našu schopnosť uplatniť sa, naše vzťahy 
a kvalitu prežívania všeobecne. Osvojíme si účinnú 
nápravnú techniku na liečenie nášho detstva a vzťa-
hov (liečenie nášho vnútorného dieťaťa).

12.5.2022 – 15.5.2022 (4 dni)
Vedomé umieranie
Životná rekapitulácia, spracovanie nahromadenej 
krivdy a viny, pohľad na naše priania a túžby.
Práca s „privtelenými dušami“ Tento blok tiež po-
skytne veľa praktických rád týkajúcich sa pomoci 
pri odprevádzaní umierajúcich.

8.9.2022 – 11.9.2022 (4 dni)
Temné stránky osobnosti
Pri spracovaní minulosti a systematickej práci na 
sebe sa z nášho podvedomia vynárajú tienisté témy 
(chcenie, moc, strach, sexuálne bloky, mágia). Tento 
blok sa okrem iného zaoberá úskaliami na duchovnej 
ceste a psychospirituálnou krízou.

Každý blok obsahuje 17 hodín teórie a 15 hodín 
praxe. Seminár bude zakončený vydaním 
certifikátu o absolvovaní výcviku.

Miesto konania: Čierny Balog - Vila Flavia 
 Ubytovanie v útulných 2 a 4 posteľových izbách s možnosťou prístelok 
Doprava: vlastná, prípadne autobusová (zastávka je pár metrov od ubytovacieho zariadenia)

Cena: Kurzovné 850 € registrácia je nutná do 15. decembra 2021. 
 (Pre garanciu miesta je nutné zaplatiť zálohu 200 €)
 Ubytovanie s raňajkami a celodenným pitným režimom: 25 €/deň 
 Stravovanie: Obed: Polievka a hlavné jedlo 6 € 
  Večera: Hlavné jedlo 5 €
 (Pre záujemcov o ubytovanie v zariadení s vyšším štandardom, sprostredkujeme apartmány 

v blízkosti vily)
 Dochádzajúci platia režijný poplatok 6 €/deň (v tejto cene je započítaný aj pitný režim)

Prihlášky: Bibiana Furdíková, tel: 0907 817 492, mail: bibiana@atelierikduse.sk


