
Gear Box podle Hélène Dellucci 

Práce s komplexně traumatizovanými a 
disociativními pacienty pomocí EMDR 

Europe

Zveme Vás na Online výcvik v metodě Gear Box podle Hélène Dellucci pro práci s komplexně 
traumatizovanými a disociatovními pacienty pomocí EMDR dne 12.-15.října 2022. 

Práce se složitě traumatizovanými a disociativní pacienty používající EMDR Gear Box vychází z 
dlouholetých zkušeností Hélène Dellucci, která je psycholog, EMDR terapeut a supervizor, rodinný 
terapeut. H. Dellucci pracuje v soukromé psychoterapeutické praxi s komplexně traumatizovanými 
a disociativními klienty a při práci s nimi se naučila používat EMDR způsobem, který jí umožňuje 
přizpůsobit tempo a styl práce individuálním potřebám klientů se závažnějšími posttraumatickými 
obtížemi.

Zařízení EMDR Gear Box je postaveno na bezpečném, odstupňovaném systému přístupu k terapii, 
který klientovi a terapeutovi dává možnost postupovat tak rychle, jak je to možné a zároveň tak 
pomalu, jak je to nutné. Struktura a protokoly zařízení Gear Box zahrnují práci EMDR s emocemi a 
tělesnými vjemy, raný otisk (prenatální a preverbální vzpomínky), obavy budoucnosti. Zahrnují také 
protokol dopisů EMDR, který umožňuje cíleně pracovat se vztahovou dimenzí, včetně 
traumatizace v oblasti vztahů a transgenerační přenos traumatu. Též nabízí speciální stabilizační 
techniky.

Výcvikový lektor
Vzdělávání povede zkušená akreditovaná EMDR trenérka, naše velmi milá kolegyně ze Slovenska 
Hana Vojtová, vzdělaná přímo Hélène Dellucci s týmem facilitátorek. 

Pro koho je výcvik určen
Seminář Gear Box je určen pro ty, kteří absolvovali výcvik EMDR I. i II. stupně a mají již zkušenosti 
s prací s EMDR. Prosíme přihlašte se pouze pokud víte, že se můžete zúčastnit celého programu.

Časový plán
1-3. den se začíná 9-18 hod s pauzou na oběd, poslední den 9-13 hod.



Platební informace
Poplatek za školení je 7800 Kč včetně DPH. Prosíme, platbu proveďte až po potvrzení účasti a 
vystavení faktury nejdéle do 25. 9. 2022, pak se místo uvolňuje dalším zájemcům. Uhrazením 
poplatku je Vaše přihlášení závazné. V případě neúčasti vracíme 80 % poplatku. Přihlášením se 
do výcviku účastník souhlasí s danými podmínkami.

Přihlašování

https://forms.gle/RwtsJTZqiWAvEv6GA


