
Svým finančním povzbuzením se můžete 
podílet na vydání fotograficko‑psychoana‑
lytické publikace! Text knihy tvoří psycho‑
analytické pojednání o využití schopnosti 
metaforizace při porozumění neznámým 
psychickým obsahům druhých lidí. Tím 
jsou míněny pouhé senzuální vjemy a ne‑
vědomé psychické obsahy. Metaforizační 
proces pracuje na proměnách hrubých pri‑
márně procesních vjemů do srozumitelnos‑
ti v rámci sekundárního procesu a oživuje 
zatuhlé psychické obsahy. Obrazovo‑slovní 
vyjádření metafor je zobrazeno v bohaté 
ilustrační části knihy. Vaše příspěvky určené 
na tisk knihy budou odměněny dle níže 
uvedených nabídek.

Sbírka probíhá do 31. srpna 2022. 
V případě potíží s QR platbou mě prosím 
kontaktujte.

Děkuji
                                   PhDr. Václav Buriánek

                                     v.burianek@centrum.cz
                                     www.vaclavburianek.cz



800 Kč. Tato částka je sníženou platbou za knihu, je to méně, než bude stát při pro‑
deji v knihkupectví. Jestliže se rozhodnete pro toto objednání knihy, zašlu ji na Vámi
uvedenou doručovací adresu, budete‑li chtít i s podpisem.

2 500 Kč. Tato částka obsahuje příspěvek na vydání knihy. Jestliže se rozhodnete
pro tento počin, v tomto případě Vám podepsanou knihu zašlu na Vámi uvedenou
doručovací adresu. K tomu dostanete fotografii dle vlastního výběru 30 cm podepsa‑
nou a s popisem.

5 000 Kč. Tato částka obsahuje příspěvek na vydání knihy. Jestliže se rozhodnete
pro tento počin, v tomto případě Vám podepsanou knihu zašlu na Vámi uvedenou
doručovací adresu. Budete si moct vybrat fotografii o velikosti s výškou obrázku do 
60 cm nebo dva s výškou obrázku do 30 cm. Obrázky budou popsány příslušným 
textem tak, jako je tomu v knize.

9 000 Kč. V tomto případě Vám zašlu dvě podepsané knihy na Vámi uvedenou
doručovací adresu. Rovněž Vám vyhotovím dvě fotografie dle vlastního výběru 
o velikosti obrázku do 60 cm, případně i jinak podle Vašeho přání. Obrázky budou 
popsány příslušným textem tak, jako je tomu v knize.



Jméno a příjmení

Ulice

Město

PSČ

Varianta příspěvku 800 2 500 5 000 9 000

Poznámka
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