POZVÁNKA
na kurz

Psychologie v obchodě
Termín:

15. 10. 2018 a 29. 10. 2018

Místo konání:

učebna společnosti KONFUCIUS s.r.o.,
Průběžná 6178/2, 708 00 Ostrava-Poruba (budova
baseballového a softballového sportovního klubu Arrows
Ostrava, 1. patro, společný vchod s restaurací),
parkování před sportovním areálem Arrows Ostrava

Rozsah:

16 hodin, od 8:00 do 16:30 hodin

Program:
Tento dvoudenní trénink jsme pro Vás rozdělili dvěma zkušeným lektorům.
Zásadní otázky a odpovědi můžeme společně diskutovat a přeskládat do
funkčních rámců. Témata „prokoučujeme“ (upgradujeme vnitřní procesory) se
zkušeným terapeutem a koučem.
1. část: Psycho kybernetika, stresový kontejner (poznáváme)
Zodpovíme otázky typu „co nás štve nebo konkrétně dokáže naštvat“. Vyjmenujeme
si většinu případů, které nám vadí, dokáží nás tzv. „vyvést z míry“. Pomocí
technologie z oblasti Psycho – kybernetiky si uvědomíme určité zákonitosti vlastní
psychiky, kupříkladu, jak neplnit, ale zvětšovat svůj vlastní stresový kontejner nebo
jak své kroky vést prostřednictvím omylů, neomylně, jako naváděcí střela.
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2. část: Problémy, situace, které nás potkávají (řešíme, rozumíme)
Postoupíme k jednotlivým konkrétním problematickým situacím. Naučíme se
rozpoznat základní nejen inter psychické bariéry, intra psychické zabijáky a fauly. Na
jednotlivých příkladech se naučíme zvládat tyto mnohdy nevědomé chyby.
Seznámíme se s autorskou metodikou Mrakodrap úspěchu, která nám ještě více
„otevře oči“ v rámci vlastního sebepoznání na úrovni vnímání vnějšího a vnitřního
světa, motivace a sebe motivace.

3. část: Resonance konfliktu (trénujeme)
Třetí část bude věnována důležité oblasti – Resonanci konfliktu. Bylo vědecky zjištěno
a dokázáno, že hlavním smyslem života je poznání vlastního Já. Naučíme se a
natrénujeme některé postupy, jak zvýšit efektivitu svého jednání vůči ostatním, ale
především vůči sobě samotnému. Pochopíme konflikty, odehrávající se uvnitř nás a
naučíme se s nimi vypořádat. Tato část bude taktéž doplněna o praktická cvičení.

4. část: Tvůrčí představivost (poznáváme sami sebe, chápeme, tvoříme,
vítězíme)
Abychom mohli skutečně „žít“, tzn. žít uspokojivým životem, musíme si vytvořit
adekvátní obraz svého JÁ. Veverka se nemusí učit dělat si zásoby na zimu. Veverka,
která se narodila na jaře a nikdy nepoznala zimu si na podzim hromadí zásoby. To je
INSTINKT ÚSPĚCHU. Člověk má instinkt úspěchu mnohem úžasnější a složitější.
Zvířata si nemohou volit cíle, člověk má TVŮRČÍ PŘEDSTAVIVOST, proto není jen
tvorem, ale TVŮRCEM. PŘEDSTAVIVOST JE HLAVNÍM ZDROJEM POKROKU A HNACÍ
SILOU VEŠKERÉ LIDSKÉ ČINNOSTI. Nejen o Tvůrčí představivosti bude část čtvrtá.

5. část: Testovací a sebe evaluační
Pátá část našeho aktivního tréninku je nazvaná jako testovací a sebe evaluační,
nicméně v průběhu celého tréninku budete mít spoustu možností využít testy a jiné
zpětnovazební prvky, které vám pomohou identifikovat přesně vaši osobnost a její
předpoklady pro uvědomění se a mnohem lepší zvládání situací, které nás dnes a
denně ve světe obchodu a businessu obklopují. Tato část se bude tedy prolínat celým
naším tréninkem.
V rámci druhé části tohoto kurzu se podíváme na to, kde se momentálně Vaše JÁ
nachází (a jak se tam dokázalo dostat), prozkoumáme vnitřní zdroje Vašeho JÁ a
nalezneme, popíšeme jednotlivé kroky, které povedou k ukotvení Vašeho skutečného
JÁ v životě. Za pomocí skupinového koučovacího procesu odpálíme vnitřním
dynamitem skálu, která Vám brání skutečně ,,žít´´ život obchodníka dle VAŠEHO JÁ!
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