Začnite s nami si vytvárať osobnú víziu šťastnej
práce, ktorá vás dovedie k pravému povolaniu a
slobode v práci. Získajte autentickosť, staňte sa
tým, kým ste a objavte, čo bude obsahom vašej
„šťastnej práce“.

Mať šťastnú prácu a byť na správnom
mieste nemusí byť len snom...

Chcete šťastie v práci
a mať vhodné povolanie?
Pre koho?

Cítite sa vo svoje práci nešťastný?

Nerozvíjate v nej svoje prirodzené talenty a práca je

pre vás zdrojom únavy, nešťastia, vyhorenia, nespokojnosti?

Viete, čo nechcete robiť, no neviete, čo je to pravé pre vás?

Ak túžite vo svojej práci získavať energiu, hľadáte spôsob ako spoznať svoje prirodzené talenty a podľa nich
si vytvoriť, či nájsť šťastnú prácu podľa svojich snov, je tu pre vás 12 týždňový kurz. Objavte seba, svoje
kvality a jedinečný potenciál a zistite aké aspekty má mať vaša práca snov. Vytvorte si víziu šťastnej a
slobodnej práce i naplánujte kroky k jej naplneniu.

Cieľová skupina
Pre ľudí , ktorí túžia po slobode, spokojnosti v práci a šťastí v živote, hľadajúcich naplnenie a uplatnenie
svojich talentov v povolaní hodnotnom seba i pre okolitý svet

Čo získate?

Spoznáte svoje najhlbšie túžby a sny v súvislosti s povolaním a životným poslaním

Objavíte seba a originalitu svojho JA cez nové jedinečné spôsoby objavovania

Zistíte v čom ste jedinečný a čo je váš talent?

Ujasníte si aké charakteristiky má mať to vaše najsprávnejšie povolanie

Naučíte sa využívať a rozvite svoj najvyšší potenciál a zdroje svojej sily

Vytvoríte si šťastnú životno-profesijnú cestu krok za krokom

Objavíte čaro tvorivosti, pri vytváraní života podľa vlastných predstáv

Čo chýba väčšine ľudí?
Poznanie ako by malo vyzerať to čo chcú = osobná vízia, nadšenie a naplnenie z práce, ktorú robia 5-krát
v týždni i niekedy i viac. Mnohí ľudia dosiahli úspech: výborné pozície, skvelé zárobky, zamestnanecké
benefity. Častokrát robia aj to čo ich nenapĺňa len preto, aby naplnili svoje finančné požiadavky. Zabudli
sa pýtať otázky: kto som, čo hľadám, prečo som tu, aké sú moje prirodzené talenty, v akej práci ich môžem
uplatniť, prečo mám nadšenie, čo ma skutočne robí šťastným. Uverili školskej výchove, že máme robiť len tú
prácu, o ktorej je všeobecne známe, že sa v nej dá dobre zarobiť.
Čo takto položiť si novú otázku: aká práca by ma urobila šťastným, slobodným a spokojným? A ako by
bola prospešná pre okolie?
Už nestačí len prijímať existujúce pozície, je čas vytvárať nové povolania, služby, činnosti. Veď mnoho z toho,
čo je potrebné dnes, už o 5 rokov potrebné byť vôbec nemusí. A každým dňom pribúdajú nové netradičné
povolania na trh práce.

Ako na to?
Spoločným prvkom pre riešenie je nachádzať osobné vízie, znovu objaviť silu vlastnej tvorivosti, poznať svoje
talenty a kvality. Čo je spoločným menovateľom: každý musí začať od seba, dobre sa poznať. Zorientovať sa
v sebe samom, vedieť aký som, po čom túžim, čo chcem vytvoriť, ako šťastná práca vyzerá, čo cítim keď ju
robím a ako mi tvorivosť, talenty, schopnosti k šťastiu a slobode v práci prispievajú.

Viete, koľko času zo života
priemerne človek venuje práci?
Problémom však býva, že nevieme využívať svoju tvorivosť, pochybujeme o svojich talentoch a máme strach,
čo i len pomyslieť na to, že by sme okrem zarábania peňazí, sa mohli pri práci pri práci cítiť aj šťastie a slobodu.

Objavte silu svojej tvorivosti
a spoznajte svoj skutočný osobný potenciál
Umožnite si sedieť na „správnej stoličke“. Využite silu tvorivosti a rozviňte aj neprejavené talenty, aby ste
zistili na akú prácu sa skutočne hodíte. Ak je uvoľnená sila tvorivosti i vnútorného potenciálu, každý človek
ju dokáže naplno využívať a nájsť, či vytvoriť pre seba šťastnú prácu. Zároveň dosiahnuť naplnenie a
rovnováhu s osobným životom. Stanete sa šťastnejšími a motivovanejšími kráčať za osobnou víziou a veriť
v jej naplnenie. Spokojný a šťastný človek má pre seba vyššiu hodnotu, lebo prirodzene a efektívnejšie
dosahuje lepšie výsledky.
Ak ste sa rozhodli to naplniť a zmeniť seba na šťastného a slobodného človeka, je tu 12 týždňový kurz
počas, ktorého sa naučíte objaviť svoju tvorivosť i talenty, ktoré sú vám prirodzené i tie, ktoré môžete
ďalej rozvíjať. Zostaviť si rebríček svojich hodnôt. Toto nové objavené použiť pre vytvorenie novej
osobnej vízie šťastnej práce a prevziať zodpovednosť za jej dosiahnutie.

Doprajte si byť „na správnom mieste“
a byť šťastný v práci.

Začíname:

Rozsah:

3. 10. 2013 o 15 hod.

48 hodín.

Frekvencia:

Cena:

1 × týždenne 4 hodiny počas 12 týždňov.

600 eur

Vytvorili a lektorujú:

Eva Stanová (www.styl-stastie.eu)

Eva Uhríková (www.navigaciavpovolani.sk)

Prihlásiť sa môžete na adrese eva@navigaciavpovolani.sk
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte: Eva Uhríková, +421 905 993 355

