POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

„JDI ZA SVÝM SNEM“
Úterý
28. 6. 2016

PARTNEŘI AKCE:

od 17: 30 – 21:00 + diskuze

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN?
Seminář je určen pro kohokoliv, kdo přemýšlí nad svým životem a chtěl by jej zlepšit.
Je určen pro ty z vás, kteří chcete lépe využít svůj životní potenciál, ale nevíte jak, anebo
máte obavy, jestli to zvládnete. Je pro ty z vás, kteří přemýšlíte nad svými sny. Kteří
máte touhu něco dělat, ale z jakéhokoliv důvodu se bojíte se do toho pustit.

MOŽNÁ SI KLADETE NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:
 Rád bych něco v životě změnil, ale mám na to?
 Co když neuspěji? Co mám dělat, když se bojím?
 Můžu si splnit své sny? A pokud ano, tak jak?
 A co zodpovědnost za rodinu? Můžu si to dovolit?
 Kde jsou hranice mých možností?
 Co mám v životě dělat? Do čeho se mám pustit?

PROGRAM:
 Pozitivní přístup jako pevný základ pro jakýkoliv
úspěch
 Co je to vlastně úspěch
 Důležitost pozitivních vzorů
 Strach, jeho role a boj proti strachu
 Vaše silné stránky a životní úspěchy
 Co jsou Vaše sny a jak je naplnit
 Konkrétní příběhy úspěšných lidí

Klub ALTEGO
Kameníčkova 2
Brno - Žabovřesky

SEMINÁŘ VEDE: Ing. Jiří Denk
Zakladatel a ředitel vzdělávací firmy Altego (od r. 1997)
(www.altego.cz) a zakladatel Nadace Altego (od r. 1999).
Firma se zabývá realizací seminářů, tréninků, a
vzdělávacích akcí. Cílovou skupinou jsou manažeři firem,
obchodní zástupci a pracovníci v zázemí firem. Mezi
zákazníky patří firmy: Barum, Baťa, Škoda Mladá Boleslav,
ČEZ, Vodafone, OTIS a celá řada dalších.
Nadace Altego se zabývá podporou dětí v dětských
domovech. Rozvíjíme osobnost dětí, sociální dovednosti,
jejich sebeprezentaci, týmového ducha a sebedůvěru.
Je rovněž známým cestovatelem a kapitánem sedmé české
plachetnice, která v r. 2007-2010 obeplula svět kolem
Mysu Dobré naděje i Mysu Horn. Byl první českou lodí,
která byla na Antarktidě. (www.plavbakolemsveta.cz).
S manželkou Petrou i dcerkou Haničkou brázdí oceány a
poznávají celý svět...

O SVŮJ ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH SE PODĚLÍ:
 Jiří Denk

SEMINÁŘ VÁM PŘINESE:

 Markéta Tichá, spoluautorka projektu Moc myšlenky

 Seminář vám umožní si zapřemýšlet nad svým
životem a pár věcí si ujasnit

 David Mühlhandl, podnikatel, zakladatel 1. NH Brno,

 Pojmenujete si své silné stránky a zvýšíte si
sebedůvěru

 Petra Kaderková, zakladatelka agentury Moudrý Baobab

 Zformulujete si své sny a podíváte se, jestli jsou
reálné

Cena semináře: 350,-Kč vč. DPH

 Zjistíte, co lze udělat proti strachu a obavám z
budoucnosti

Počet vstupenek je omezen.
Vstupenky jsou k zakoupení pouze v předprodeji.
Na místě nebudou k dostání.

 Budete mít možnost se setkat s úspěšnými lidmi
z různých oborů a zeptat se na jejich zkušenosti

a zakladatelka Cloud 9 Institute
Invest For Life, Muhlhandl.cz

Vstupenky objednávejte na e-mailu:
david@muhlhandl.cz

