POVOLÁNI K POVOLÁNÍ
3 kroky k naplnění osobního příběhu
„Ať jsi kdokoli a děláš cokoli, když něco doopravdy chceš, je to proto, že se toto přání zrodilo v duši Vesmíru. Je
to tvé poslání na Zemi. Splnit svůj Osobní příběh je jedinou povinností člověka.“ (Alchymista, P. Coelho)

Žijeme v době, kdy zaměstnanecký model dosluhuje a objevuje se stále větší prostor pro tvořivost, osobní
rozvoj a svobodu v práci. Chceme dělat věci, které mají smysl a které nás spalují vášní a radostí, když se jim
můžeme věnovat. Končí éra práce a u zrodu je období POVOLÁNÍ. Jaké to je oddat se hledání a následování
vlastního životního povolání – poslání?
Pojďte se s námi na 3,5 dne přesunout do doby Rudolfa II. – do doby rozkvětu alchymie. Staňme se na chvilku
alchymisty, kteří díky experimentům a pokusům mohou převrátit a podrobit kritice svůj dosavadní život tak,
aby se zrodil prostor pro fantazii a neokázalou tvořivost něčeho nového. Následně může přijít i spontánnost a
odvaha potřebná k uskutečnění nových rozhodnutí.

Cena: 4100 Kč, 20% sleva pro páry (v ceně je ubytování a pobyt na zámku)
Termín a místo: 15. – 18.10 2015, Zámek Bílé Poličany u Dvora Králové nad Labem
Stravování: ve vlastní režii (snídaně z vlastních zdrojů – k dispozici je malá lednička, možnost obědů/večeří
v nedaleké restauraci, příp. objednání pizzy a nákupu v místním obchodě)
Co se bude dít:







Prožijete 3 fáze hledání a nalezení povolání
Poznáte sami sebe ještě více a z mnoha úhlů
Bytostně procítíte, kdo opravdu jste
Ochutnáte esenci svého povolání
Začněte svůj nový příběh žít
Dostanete praktická doporučení od kariérového poradce pro váš start

Workshopem vás provedou:
Ing. Hanka Havlová - terapeutka, trenérka emoční inteligence, enneagramu a NLP, kouč, lektorka
Motto: „Člověk je svořen tak, aby mohl žít šťastný a naplněný život i ve světě, který není perfektní.“
(Albert Pesso)

Ve své práci propojuji tři centra inteligence – tělo, emoce a mysl. Mám dlouholetou zkušenost práce
s emocemi a tělem, opřenou o domácí i zahraniční vzdělání v oboru psychologie, psychoterapie,
koučinku, neverbální komunikaci a vzdělávání dospělých. Působím v České republice i v zahraničí,
miluji práci s týmy, rodinami, páry, dětmi i jednotlivci. Používám techniky a nástroje klientům „na
míru“, kreativně a s výsledkem. Jak řekl jeden z účastníků mých workshopů: „To vypadá pořád jako
velká legrace, a pak se dějou zázraky.“
Ing. Kateřina Lžičařová – kariérová poradkyně, lektorka, externí HR manažer pro firmy
Motto: „ Každý z nás je povolán k nějaké konkrétní práci a přání tuto práci najít, je vloženo do jeho
srdce.“ (Jalaluddin, perský mystik a básník, 12. stol. n. l)
Ve svém profesním životě jsem se vždy věnovala lidem, práci s nimi a jejich rozvojem. Klasické
zaměstnání, prostředí korporací, nadnárodních týmů, politika či rodinné vazby byly hlavním impulzem
k hledání povolání - poslání. Teď pomáhám lidem hledat smysl v práci, být více odvážní a svobodní.
K tomu jsem externím personalistou menších firem, kde jsou v popředí zaměstnanci a zaměstnanecké
vztahy. Hodně času trávím s rodinou. Užívám si radostí života a znovuobjevuji lásku k bylinkám a
přírodním věcem.

