
Prohloubení: Závazek k dvouletému asistování

Náš prohlubující program je nejlepším způsobem, jak získat další mentorink v biodynamickém kraniálním 
doteku. Vstup do tohoto programu vyžaduje, aby vaše slova a vaše jednání byla v souladu. Abyste byli 
naprosto odhodlaní být tím, kým jste a jací jste tady a teď. V rámci této autenticity používáte své konkrétní 
znalosti, dovednosti a vědomosti, ale vždy v harmonii s čirým dechem lásky. To vše předáváme skrze učební 
plán BKD, který obsahuje naše konkrétní biodynamické techniky vnitřní práce, pomáhající studentům najít 
způsob, jak se vyznat na této cestě do lásky v terénu, ke kterému neexistuje přesná mapa. 

Projevili jste zájem o lektorský výcvik biodynamického kraniálního doteku, a tím jste ukázali, že prožíváte 
živoucí spojení s dechem života a zároveň cítíte oddanost k biodynamice tím, že o tomto principu nejen 
mluvíte, ale skutečně jej žijete. Než vás požádáme, abyste začali učit,  je potřeba, aby se během této fáze 
výcviku vaše oddanost ještě prohloubila a stala se naprosto stabilní.

Říkáme otevřeně, že vstup do prohlubovacího programu ještě nezaručuje, že se stanete lektorem této 
práce. 

Jsou zde velmi konkrétní vývojové požadavky, které ve vás váš lektor během prohlubování uvidí a rozpozná,
a na jejich základě vás požádá, abyste tuto práci začali předávat dál. Ne, není to objektivní. Obzvláště musíte
ukázat, že skutečně necháváte své tělo vést láskou. 

V rámci prohlubovacího programu je potřeba, abyste prostudovali veškeré podpůrné materiály, které 
dostanete od svého lektora. Samotná praxe pak začíná tím, že asistujete lektorovi mentorského programu, 
který aktivně učí Úvodní a Mentorské kurzy. Pravděpodobně budete asistovat nejméně na třech Úvodních 
kurzech. 

Ve chvíli, kdy jste si vy i váš lektor jistí, že dokážete kompetentně vést dvoudenní kurz Doteku ticha a klidu 
nebo 3-4 denní program Úvodního kurzu (včetně toho, že jste schopni zodpovědět dotazy studentů na 
základě vaší vlastní zkušenosti), vás váš lektor požádá, abyste začali učit. Je možné, že vás také požádá, 
abyste nahráli hlasový záznam vámi vedeného kurzu a nahrávku mu/jí poslali, abyste mohli s pomocí zpětné 
vazby zharmonizovat váš osobní styl výuky s požadovaným obsahem kurzu. 

Je možné, že budete asistovat na kurzu bez jakékoliv finanční odměny (vaše náklady na ubytování, stravu a 
cestu jsou vaší zodpovědností a nedostáváte finanční odměnu ani v případě, že by se vyskytla situace, že 
převezmete celou skupinu). 

*Jakmile se jednou zavážete asistovat na kurzu a lektor s vámi počítá, pokud tuto asistenci zrušíte, je možné, 
že už vás lektor znovu nepřizve k žádnému dalšímu asistování a tímto přijdete o příležitost pokračovat v 
prohlubujícím programu nebo v budoucnu tuto práci vyučovat. 

Tento závazek je naprosto fyzický, dalece přesahuje slovní slib. Je nezbytné, abyste prokázali, že vám lektor, 
se kterým spolupracujete, může naprosto důvěřovat, že dostojíte své zodpovědnosti jako lektor. Vaše slova a 
vaše činy musí být v naprostém souladu. 

Poté, co sami odučíte tři nebo čtyři Úvodní kurzy, a předpokládáte, že už jste pravděpodobně kolem sebe 
nasbírali dostatečné množství zájemců – studentů, kteří vás žádají o Mentorský kurz, a pokud jste už 
asistovali na nejméně jednom ročním Mentorském kurzu (bez nároku na finanční odměnu, včetně toho, že 
vaše náklady na ubytování, stravu a cestu jsou vaší zodpovědností a nedostáváte finanční odměnu ani v 
případě, že by se vyskytla situace, že převezmete celou skupinu) – tedy poté, co jste asistovali na ročním 
Mentorském kurzu a byli jste požádáni učit Mentorský kurz – tehdy můžete postoupit dál. Stejně tak i v 
tomto případě platí, že můžete být požádáni o nahrání hlasového záznamu vámi vedeného kurzu a zaslání 
nahrávky vašemu lektorovi, abyste mohli s pomocí zpětné vazby zharmonizovat váš osobní styl výuky s 
požadovaným obsahem kurzu.

Nicméně, zde je ještě důležitější vaše naprostá oddanost této práci, neboť zde už mluvíme o výuce celého 
jednoročního kurzu, kromě kterého ještě možná budete dál vést Úvodní kurzy. 

Povinnosti lektora 

Jakmile se stanete lektorem, abyste jím mohli zůstat, je nezbytné, abyste se každý rok zúčastnili 
každoročního setkání a zároveň aktivně vedli Úvodní a Mentorské kurzy.


