
Motivační dotazník na lektorský kurz Školy pánevního dna

Děkuji za Váš zájem o lektorský kurz.
Prosím pouze o 2 - 3 věty ke každmému bodu, ne více prosím

O který z kurzů máte zájem konkrétně: jeho datum/číslo/město: 
Vaše jméno:
Město Vašeho bydliště:
Věk: vítáme také seniorky
Telefon:
E-mail:
Webové stránky vlastní, nebo centra, kde působíte, vedete kurzy čehokoliv:
Facebook: pro přijetí do naší tajné lektorské skupiny

1. Proč jste si vybrala právě certifikovaný / akreditovaný kurz a ne ten druhý?
2. Kdy, kde a u koho jste byla na kurz Tajemství pánevního dna I. a II.? 

/stačí orientačně//
3. Jakou máte po kurzu vlastní zkušennost se Metodou 3x3? 
4. Kde a jak chcete vědomosti z kurzu použít? /město, místo, typ kurzu .../
5. Četla jste oprabdu obchodní podmínky vstupu do kurzu? Souhlasíte s nimi?
6. Budete kurz platit najednou? Nebo splátkami?
7. Pokud splátkami, opravdu jste zvážila Vaše finanční možnosti?
8. Již nějakou aktivitu s ženami vedete? /jógu, ženské kruhy …/
9. Jaké další kurzy jste absolvovala v minulosti?

/tykající se cvičení, terapií, seberozvoje/
10. Jaké je Vaše původní vzdělání? Profese?

/fyzioterapeutka, účetní, květinářka …/ Nic není špatně :-)
11. Jste schopná fungovat na facebooku? /máme zde lektorskou skupinu/, jste schopná fungovat 

běžně na webu? /v členské sekci lektorek budete mít metodická videa/. 
Je třeba být opravdu samostatná v emailovém a webovém prostředí.

12. Rozveďte, co Vás na lektorský kurz přitáhlo? /2 – 3 věty/
13. Cokoliv, co máte chuť doplnit /mimo smajlíka/
14. Jste si vědomá, že kurz je také sebeprožitkový? Budete se učit nejen techniky, ale také si 

sáhnete na svá vlastní témata okolo pánevního dna, včetně energetické práce. 
Předpokládáme schopnost sebereflexe a duševní i fyzické zdraví.

15. Počítájte s učitými hodinami samostudia? Kurz obnáší zcela jistě i nutnost samostatné 
přípravy doma /učení se/.

16. Na kurzu a mezi lektorkami nejsou vítány pasivní účastnice, konzumentky informací, ale 
aktivní a otevřené ženy se zájmem budovat komunitu lektorek dál, se zájmem občasného 
setkávat se.

17. Víte, že certifikát je navázaný na výuku Tajemství pánevního dna I. /případně II.?/ s vašim 
vlastní obohacením?

Odpovědi vepište přímo sem, nebo zkopírujte do emailu. Pište na počítači, ne rukou prosím.
Po přečtení se Vám ozvu telefonem, či emailem a dám vědět přijetí/nepřijetí do kurzu.
Zpravidla do týdne.

Těším se na Vás a přeji krásný den
Renata Sahani


