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Tento dokument si môžete vytlačiť a používať pre svoje osobné účely.
 

Žiadna jeho časť nesmie byť kopírovaná, skenovaná alebo inak
reprodukovaná v elektronickej alebo tlačenej forme bez písomného súhlasu

autora, o ktorý môžete požiadať mailom na adrese
zuzana@zuzanapalkova.sk. 

 
Ak máte záujem podeliť sa o myšlienky z tejto publikácie s inými osobami,

budem veľmi rada. V takomto prípade ich, prosím vás, odkážte na moju
webstránku www.zuzanapalkova.sk, kde si ju môžu zadarmo stiahnuť. 

 
-

Autor fotografií: Gabriela Teplická
-
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SEBADÔVERA
Vytúžený pocit, energizujúci stav mysle, účinný nástroj na cestu k
úspechu a vnútornému pokoju.
 

Nech si pod pojmom SEBADÔVERA predstavujete čokoľvek, keďže čítate
tieto riadky, asi je pre vás dôležitá.
 

Možno si myslíte, že ste ju nikdy nemali, alebo kedysi dávno áno, no
postupne ju pribúdajúce pochybnosti o sebe samej začali z vášho života
vytláčať a teraz vám v práci či v súkromní chýba.
 

Alebo ste aj vy koučka, motivátorka, či pracujete v podobnej pomáhajúcej
profesii a zaujíma vás, čo o tejto téme píšem. Je to úplne v poriadku,
svojim kolegom pomáham cítiť sa lepšie s rovnakým nadšením, ako aj
iným klientom.
 

Nech sú dôvody, prečo čítate tieto strany akékoľvek, podstatné je, že
aktívne hľadáte spôsob, ako svoju sebadôveru posilniť, byť šťastnejšia,
mať viac odvahy snívať, svoje sny si skutočne plniť a cítiť sa rovnocenne s
inými úspešnými ľuďmi.

 

Pretože aj vy na to máte -
 nielen právo, ale aj hodnotné vlastné zdroje,

aj keď tomu zatiaľ neveríte.
 

Vo svojej profesii sa stretávam s talentovanými ľuďmi, ktorí majú úžasný
potenciál k tomu, aby sa im darilo. Vďaka menu môžu dosahovať svoje
malé aj veľké úspechy, profitovať z nich a veriť, že sú schopní ľudia.
 

Lenže mnohí z nich nevedia, ako svoj potenciál prebrať k životu.
 

Nepoznajú svoje kvality ani zdroje, o ktoré sa môžu oprieť. Preto niet divu,
že si neveria a do ambicióznych snov sa nepúšťajú.
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Obrazne môžeme povedať, že ich potenciál zapadol prachom, ktorým je
 

nízka sebadôvera,
strach z neúspechu,
obavy z posudzovania inými,
strach z úspechu a jeho následkov,
pocit nedostatočnosti,
škodlivý perfekcionizmus,
prokrastinácia
alebo aj presvedčenia, že na to jednoducho nemajú.

 

Rozumiem ich pocitom, lebo ich dobre poznám aj ja. Kvôli nim som kedysi
nemala žiadne vysoké ambície a považovala sa za človeka bez talentu.
Nie, nebudem vám písať, že dnes ma žiadne pochybnosti neprepadávajú.
Stáva sa to aj teraz, ale už ma moje obavy nedržia v zajatí a nezakazujú mi
robiť to, po čom túžim. Lepšie povedané, už im to nedovoľujem. Naučila
som sa ich vnímať s určitou logikou a pristupovať k nim konštruktívne.
Neutápam sa v problémoch, ale hľadám riešenia. Koniec koncov, tento
prístup uplatňujem aj v koučovacích rozhovoroch s klientmi.
 

Mojou úlohou je poskytnúť im vhodné nástroje a podnety na odstraňovanie
prekážok, ktoré im stoja v ceste, ale aj také, vďaka ktorým jasne uvidia čo v
nich je a ako im ich vlastné kvality pomôžu dosiahnuť želané ciele.
 

V tomto e-booku nájdete 5 hlavných oblastí, ktoré zo skúsenosti z
vlastného života aj zo spolupráce s klientmi považujem na ceste za lepšou
sebadôverou za kľúčové a sú dostupné aj vám.
 

Ak si chcete veriť, čítajte, ale hlavne si odpovedzte na otázky, ktoré v texte
nájdete :)
                                 
                                 S úctou k vašej skvelej osobnosti, Zuzana
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O sebadôvere a sebavedomí sa dnes hovorí veľa, lebo je dokázané, že v
živote človeka má veľký význam. Aj v tom obyčajnom každodennom, nielen v
životoch celebrít, géniov a verejne uznávaných autorít.
 

To, ako si veríme, výrazne ovplyvňuje
rodinné aj spoločenské vzťahy,
vzťahy aj úspech v pracovnej oblasti,
prežívanie skutočnej radosti,
plnenie si snov a dosahovanie svojich cieľov,
prežívanie vnútorného pokoja a harmónie,
a má vplyv aj na naše zdravie.

 
Nízka sebadôvera na seba dokáže zobrať veľa podôb. V bežných situáciách
sa prejavuje napríklad tým,

že sa človek podrobuje ostatným,
uprednostňuje priania príbuzných či kolegov,
vlastné potreby odsúva do úzadia,
nevie povedať “nie” a ak ho aj povie, cíti sa vinný,
nepríjemné poznámky iných ľudí sa ho ľahko dotknú a nevie ich pustiť
z hlavy,
keď spraví chybu, dlho si to vyčíta, nemôže sa cez to preniesť,
ak dostane kompliment, hneď ho spochybní,
alebo sa medzi inými ľuďmi cíti málo vzdelaný, neskúsený,
nezaujímavý či nepodstatný a vnútorne ho to trápi.

 
Nízka sebadôvera je však prefíkaná a niekedy na seba berie účinnú masku.
Ľudí s takouto maskou spoznáte tak, že svoju zraniteľnosť nepriznávajú, ale
sa prejavujú autoritatívne, násilne si vynucujú pozornosť, poslušnosť
ostatných, bývajú agresívni a snažia sa u iných vyvolať strach. Čím dlhšie
to majú zaužívané, tým viac to robia automaticky a ani si neuvedomujú
prečo.

PREČO JU VŠETCI  CHCEME?
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V tejto časti nebudem hovoriť o výchove, okolnostiach, úskaliach dnešnej
doby či iných ľuďoch, ktorí na tom, či si veríme alebo neveríme, môžu mať
svoj podiel.
 
Radšej sa chcem zamerať na nás samotné. Lepšie povedané na jednu časť
našej osobnosti, ktorá sa volá VNÚTORNÝ KRITIK.
 
Nepriateľ našich snov, sebavedomia a radosti z vlastnej hodnoty. Spúšťač
závisti, príčina prokrastinácie a podpriemerného života.
 
Máme ho všetci, bez ohľadu na to, ako dokonale vyzeráme, koľko odborných
diplomov nám visí na stene, koľko peňazí máme na účte, aké úspechy sme
dosiahli, koľko ľudí pod sebou riadime alebo koľko sledovateľov máme na
sociálnych sieťach.
 
VNÚTORNÝ KRITIK sa prihovára potichu, ale zato veľmi vytrvalo a
presvedčivo. Poznáte to?
 
Šepká nám, že

nie sme dosť dobré,
nemáme na to šťastie, schopnosti, potenciál,
nemôžeme si svoje sny finančne dovoliť,
sme málo skúsené či mladé,
alebo naopak, na vytúženú zmenu sme už príliš staré,
nezvládneme to,
len sa na niečo hráme,
budeme všetkým na posmech a popdobne.

 
Takýmito hláškami nám zakazuje zmeniť zamestnanie, začať podnikať,
veriť v skvelý partnerský vzťah a budovať si radosť zo života podľa
našich predstáv. 

KTO ZA TO MÔŽE?
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V dôverných koučovacích rozhovoroch aj v diskusiách v podporných
mastermind skupinách, ktoré vediem, sa vety vnútorných kritikov u mojich
klientov neraz dostávajú na povrch, aby sme s nimi spravili poriadok.
 
Ak ich počujete aj vy, vedzte, že ani zďaleka nie ste sama.
 
Spochybňujúci vnútorný kritik sa dotýka začínajúcich aj dlhoročných
podnikateliek, žien, ktoré sa chcú konečne rozbehnúť, manažériek v
korporátoch, matiek, ktoré chcú pre svoje deti to najlepšie, ale aj známych
ľudí a celebrít, o ktorých by to nik nepovedal.
 
Ako som písala, vnútorný kritik je aj môj (ne)priateľ. Tiež mi šepká veci,
ktoré nechcem počuť a ktoré ma veľakrát dokázali zastaviť. Avšak dnes mu
už nedávam toľko právomocí, koľko by chcel.
 
Vďaka svojej profesii som sa s ním naučila celkom dobre spolupracovať.
Myslím, že úplne sa odstrániť z nášho života nedá, čo je asi dobré, no skrotiť
ho vieme. Chce to však čas, trpezlivosť, fokus, podporu, zopár hravých
experimentov aj zhovievavosť k sebe samým, no výsledky sa postupne
dostavia. Samozrejme za predpokladu, že to so sebou myslíme vážne a
pustíme sa do práce.
 
V nasledujúcich riadkoch vám predstavím 5 spôsobov, ktoré vám pomôžu
s budovaním sebadôvery a ktoré môžete priložiť do svojho batohu
prvej pomoci už dnes. Považujem ich za silné piliere aj mojej vlastnej
sebadôvery.
 
Tak poďme na to, nech vás už vnútorný kritik neoberá o radosť, úspech,
hojnosť, naplnenie ani vnútorný pokoj :-)
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Ak je pre vás sebadôvera len abstraktný pojem a nespájate si ju so žiadnou
situáciou vo vašom bežnom živote, ani so žiadnym snom, ktorý si chcete
splniť, vaša snaha o jej nadobudnutie môže ísť rýchlo do stratena.
 
Ale, ak ju podchytíte konkrétne, rozpáli vo vás oheň, ktorý vás poženie
dopredu. Svoju vnútornú motiváciu preskúmajte ešte skôr, než sa
rozhodnete, či sa svojou sebadôverou vôbec začnete zaoberať.
 

Viete povedať, prečo je pre vás dôležité pestovať svoju sebadôveru?
Čo vás to stojí, keď si neveríte? 

Čo všetko môžete mať v živote lepšie, keď si veriť začnete?
 
Aby sa vám rozmýšľalo ľahšie, napíšte si na papier všetky situácie, v
ktorých si chcete viac veriť.
 

Napríklad, keď robíte dôležité rozhodnutia a väčšinou vám to ide ťažko,

keď ste v spoločnosti ľudí, ktorých považujete za úspešných,

keď máte pracovné stretnutie s obchodným partnerom alebo

potenciálnym klientom,

keď si máte vypýtať adekvátne peniaze za svoje služby,

keď idete s kožou na trh a zviditeľňujete seba a svoju tvorbu,

keď sa púšťate do nového projektu a cítite sa ako začiatočník,

keď sa ocitnene v náročnejšej debate, ktorá dáva zabrať vaším emóciám,

keď potrebujete obhájiť svoj postoj pred príbuznými či v práci,

keď sa chcete začať venovať aj sebe samým a nepozerať len na potreby

tých druhých.
 

Napíšte si všetko, čo vám napadne a buďte čo najkonkrétnejšie.

1 .MOTIVÁCIA
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Teraz si napíšte zoznam toho, na čo by ste si s radosťou trúfli, keby ste
si už dostatočne verili. Čo by ste chceli mať inak, ako dnes?
 
Vety napíšte v prítomnom alebo minulom čase, ako keby ste to už dosiahli :)
 

Napríklad, mám vysokú pozíciu v zamestnaní,

odvážne som zmenila svoje povolanie na lepšie,

posunula som svoj biznis na vyšší level,

napísala som vlastnú knihu, o ktorú je veľký záujem,

zarábam dostatok peňazí a som sebestačná,

viem, že som dostatočne dobrá taká, aká som,

cítim sa úspešne v práci aj v súkromí,

moje deti ma vidia ako autentickú mamu, ktorá je so sebou spokojná,

príbuzní rešpektujú moje aktivity a vidia v nich prospech pre celú

rodinu...
 

Tak ako? Našli ste si zopár dôvodov, prečo sa vám oplatí investovať
pozornosť, čas, energiu aj financie do vašej sebadôvery?
 

Ak by vám náhodou napadlo, že starať sa o seba samé je nefér voči
ostatným, dovolím si tvrdiť, že to tak nie je. Z vašej spokojnosti budú
profitovať aj ľudia vo vašom okolí. Preto sa zamyslite nad tým, čo dobré
prinesie váš úspech vašej rodine. Ak budete spokojné, čo sa vďaka tomu
zlepší aj v životoch vašich blízkych? Komu vaše sny pomôžu?
 

V tomto bode je naozaj dôležité, aby ste si svoje myšlienky konkrétne
napísali a nečítali iba moje vety :-)
 

Ak ste sa už rozhodli, že má pre vás význam žiť svoje sny nielen v
predstavách, ale aj v živote, môžeme ísť ďalej a budovať k nim cestu.
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Pokiaľ si chcete viac veriť a sebavedome vystupovať aj navonok, nestačí si
každé ráno pred zrkadlom 10 x opakovať “verím si”, “dokážem to” a “som
úspešná podnikateľka” či “dokonalá manažérka”. 
 
Váš mozog nie je hlúpy. Vie rozmýšľať a preto, pokiaľ svoje slová necítite ako
pravdivé, ihneď ich odmietne. A čo je horšie, namiesto nich vám podsunie
sebakritickú myšlienku, že si klamete.
 
Keďže je váš mozog racionálny, tak ho o vlastnej hodnote potrebujete
presvedčiť pravdivými argumentmi. Akými? A kde ich máte zobrať, ak vám
nič veľkolepé nenapadá? Túto otázku u svojich klientov počúvam často a
väčšinou na ňu reagujem tiež otázkami. Takými, ktoré im ukazujú, na čo sa
majú zamerať.
 
Na začiatok začnite pátrať v tom, čo vám bolo dané. Pozrite sa na svoje
prirodzené talenty. Každý z nás má v sebe unikátnu zostavu vlastností,
ktoré dennodenne využíva. V zamestnaní, vo fungovaní v domácnosti, vo
vzťahoch aj vo svojom voľnom čase. Niektoré z nich sú veľmi výrazné a
vďaka tomu, že sme im dovolili ukázať sa a vycibriť ich, prejavujú sa ako
silné stránky.
 
Napíšte si zoznam desiatich najvýraznejších vlastností, ktoré máte a ktoré

vám prinášajú radosť aj dobré výsledky.
 

Aby sa vám darilo a mali ste dobrý pocit z toho, čo robíte, potrebujete sa

zamerať na tie činnosti, pri ktorých budete využívať čo najviac zo svojho

potenciálu. Vtedy vám práca pôjde od ruky a dobré výsledky sa odrazia aj vo

vašom vyžarovaní. Budete sa cítiť hodnotne a sebavedome.

2 .PR IRODZENÉ TALENTY
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Čím lepší prehľad si v nich spravíte, tým jednoduchšie ich zapojíte do
každodenného života a budete ich využívať správnym spôsobom.
 
Ak ste sa nad svojimi prirodzenými talentmi zatiaľ nezamýšľali a nepoznáte
ich, neznamená to, že ich nemáte. Začať ich spoznávať môžete bez ohľadu
na to, či máte 20, 30 alebo 50 rokov. Váš život je plný rôznych skúseností, v
ktorých sa vám ukazujú.
 
Klienti môjho kurzu Spoznaj svoje talenty sú neraz prekvapení, že aj ich,
zdanlivo obyčajný život, má čo ponúknuť a z kurzu odchádzajú s množstvom
poznámok o vlastných kvalitách a nápadoch na to, ako ich využiť pre svoj
prospech v práci aj súkromí.
 
Počas nasledujúcich dní venujte väčšiu pozornosť aktivitám, ktoré robíte.
Všímajte si, čo vám ide dobre, v čom ste lepší než ľudia vo vašom okolí a
pozorujte, aké talenty sa vám ukazujú.
 
Ak vám to samým pôjde ťažko, pomoc môžete nájsť v mojom kurze a
prehľadných pracovných listoch, ktoré s klientmi krok po kroku prechádzame
a mapujeme rôzne oblasti ich života, aby svoje talenty videli jasne, ľahko im
uverili a hlavne vedeli úspešne používať v každodennom živote.
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Chceli by ste sa pustiť do realizácie nového nápadu, no zastavuje vás
všetko, čo k tomu potrebujete vedieť a neviete?
 
Alebo trochu viete, no určite nie tak dobre, ako tí, ktorí váš sen už dosiahli?
 
V zamestnaní sú uznávaní, sú dobrými manažérmi a lídrami, založili vlastnú
značku, vďaka ktorej sa živia tým, čo ich baví, napísali knihu a úspešne ju
predávajú alebo sú navonok aj vnútorne šťastní a medzi inými ľuďmi
obľúbení?
 
Ak sa vám zdá, že za nimi poriadne zaostávate, lebo stále nemáte všetko
vyriešené na sto percent, nie je to dôvod na paniku. Neznamená to ani to,
že by ste sa svojich snov mali vzdať.
 
Náš mozog prirodzene funguje tak, že si všíma, čo nám k ideálnemu celku
ešte chýba. Najčastejšie poukazuje na chýbajúce vedomosti, skúsenosti,
zručnosti, sebadôveru, odvahu alebo efektívne návyky.
 
Vtedy je dobré venovať svoju pozornosť na to, čo už vieme a na
úspechy, ktoré sme v doterajšom živote už dosiahli. Väčšie aj menšie.
Akékoľvek, ktoré dokazujú, že sme sa už v minulosti dokázali naučiť niečo,
čo sme kedysi nevedeli. Napríklad cudzí jazyk, pracovať na počítači, riadiť
auto, orientovať sa v neznámom prostredí, starať sa o dieťa alebo
organizovať svoje povinnosti v pracovnej či súkromnej oblasti.
 

Aké úspechy ste dosiahli?
 
Neustále si ich pripomínajte, lebo to, čo vám pomohlo ich dosiahnuť, vám
môže pomáhať aj naďalej.

3 .ÚSPECHY
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Raz sme hore a raz dole. Ak sa však dole nachádzate podstatne častejšie
než opačne a bráni vám to plniť si svoje túžby s radosťou, obzrite sa okolo
seba.
 

Máte poblízku ľudí, ktorí sú šťastní, úspešní a prajú to aj vám?
 

Rozumejú vaším snom a nápadom a dokážu vás podporiť tak, aby to bolo
pre vás užitočné? Majú chuť vás počúvať?

 
Ak to tak nie je a vy ste na svoje dilemy samé, nie je sa čomu čudovať, že
strácate motiváciu snívať vo veľkom a hýbať sa vpred aj prakticky. Bez
pomoci to je takmer nemožné.
 

Úspešní ľudia si cielene vytvárajú svoj podporný systém. Ani oni nechcú
byť na svoje trápenia sami a chcú ich mať vyriešené čo najskôr. Tiež sú to
len ľudia, ktorým dobre padne blízkosť iného človeka.
 
Rovnako ako vy, aj oni prekonávajú strachy, veľakrát začínajú od začiatku,
experimentujú, riskujú a nevedia, ako si poradiť, keď sú na to sami.
 

Preto sa obklopujú ľuďmi, ktorí ich inšpirujú, ľuďmi, s ktorými sa môžu

poradiť a ktorým dôverujú natoľko, že sa pred nimi neboja ukázať svoju

zraniteľnosť. Vzdelávajú sa a neboja sa do seba investovať, lebo ich vlastná

spokojnosť má pre nich skutočnú hodnotu.
 

Ak nemáte okolo seba ľudí, ktorí vám vedia pomôcť vhodným spôsobom,

nájdite ich. Som presvedčená, že ich je aj u nás na Slovensku veľa.
 

Ja som si takto pred pár rokmi vytvorila podpornú mastermind skupinu a aj

keď som sama koučka, s radosťou tiež využívam služby svojich kolegov

koučov.

4 .ĽUDIA OKOLO VÁS
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Nezáleží na tom, koľkokrát si pomyslíte, že chcete byť sebavedomejšie a viac
si veriť v konkrétnych situáciách vášho života.
 

Skutočné výsledky totiž prináša to, či pre svoju sebadôveru aj niečo reálne
urobíte. Mám na mysli najmä to, čo ste ešte doteraz nerobili.
 

Ako hovorí Einstein, “Je bláznovstvom robiť rovnaké veci a očakávať iné
výsledky”.
 

Toto uvedomenie bolo pre mňa kľúčové. Aj keď je to jasné a logické, pred
pár rokmi mi absolútne nedochádzalo, že by som mala niečo robiť inak.
Stretávať sa s inými ľuďmi, čítať iné knihy, zaujímať sa o iné témy, investovať
do toho, čo ma baví..., jednoducho, DOVOLIŤ SI, SKÚŠAŤ a POZOROVAŤ, čo
sa deje a ako sa cítim. Tak som sa do toho pustila a bolo to jedno z
najhodnotnejších rozhodnutí v mojom živote.
 
Dlhodobé premýšľanie nad vlastnou nízkou sebadôverou neprináša žiadne
pozitívne výsledky. Práve naopak. Ak človek upriamuje pozornosť len na to,
čo mu chýba, čo úspešní ľudia majú a on nie, ľahko začne byť zo seba
frustrovaný a nevie, ako ďalej.
 
Myslenie bez konania veľmi efektívne nie je. Prichádzame ním o energiu a
žiaden výsledok, s ktorým by sme boli spokojní, za sebou nevidíme.
 
Vhodnou akciou môže byť to, ak sa rozhodneme nasledujúce týždne
upriamiť pozornosť na sebaspoznávanie napríklad tým, že si o ňom
prečítame články či knihy, ktoré poskytujú konkrétnejšie podnety, od
ktorých sa môžeme odraziť. Niekomu to k spokojnosti postačí, no niekto iný
môže čítať desiatky kníh a aj napriek tomu sa prakticky nikam nedostane.
Stále nevie, v čom je dobrý a na čom by mala byť postavená jeho
sebadôvera. Nevie, ako sa má správať v kritických situáciách, ktoré ho dnes
zneisťujú.

5 .VAŠA ANGAŽOVANOSŤ
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Ak k tejto skupine patríte aj vy a stále sa podceňujete, choďte vo svojich
aktivitách ďalej. Existuje množstvo prístupov, ktoré vám môžu pomôcť.
 

V dnešnej dobe sa o sebadôvere, talentoch a jedinečnosti každého človeka
hovorí veľmi veľa, lebo naša ľudská prirodzenosť aj súčasné spoločenské
pomery si to vyžadujú. Vysoké pracovné nároky na efektivitu a výkon,
množstvo informácií, ktoré sa na nás odvšadiaľ sype a stres v rýchlych a
uponáhľaných dňoch sa postarali o to, aby sa ľuďom ukazovali cesty vedúce
k ním samotným. Ich vnútru, stabilite, kvalitám a všetkym atribútom, ktoré
im pomôžu nastoľovať vnútorný pokoj. Nájdete medzi nimi prístupy
spirituálne aj logické a podložené vedeckými výskummi.
 

Dnes už nie ste odkázané len na ľudí z vášho blízkeho prostredia. Vďaka
internetu sa môžete ľahko spojiť s kýmkoľvek na Slovensku aj v zahraničí a
využívať podporu odborníkov, ktorých práca sa vám páči.
 
Máte prístup k príbehom mnohých úspešných ľudí, v ktorých sa dozviete, čo
im pomáha. Môžete sa nimi inšpirovať, zosúladiť to so svojimi možnosťami
a podnikať vlastné kroky novým smerom.
 
Musíte však počítať s tým, že zo začiatku sa budete cítiť trochu zvláštne a
neisto. Ale to tak býva, keď prekračujeme svoju komfortnú zónu. Je to etapa
rastu, rozvoja, sebasponávania a upevňovania sebavedomia. Preto aj svojim
klientom pripomínam, aby sa za svoje odvážne kroky nezabudli pochváliť.
 

Teraz si spravte brainstorming a napíšte na papier aspoň 10 nápadov,

ktoré môžete pre seba a pre svoju sebadôveru urobiť.

Čo vám k tomu môže pomôcť? Ktoré z nich vás lákajú najviac?

Kedy sa do ich realizácie pustíte?
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Pevne verím, že si samú seba ceníte natoľko, že vašu chuť plniť si svoje sny
a viac si pri tom veriť, nenecháte o hlade a smäde, ale si dovolíte pre seba

niečo hodnotné skutočne spraviť. Pretože
 

TÚŽBA + AKCIA = SEBADÔVERA
 
Držím vám palce, aby ste sa stali súčasťou svojho spokojného života čím
skôr a verili, že aj vy ste rovnako hodnotná, ako ktokoľvek, koho obdivujete.
Rada vás podporím ešte viac, ak mi o svojich obavách, myšlienkách aj
snoch, po ktorých túžite, napíšete viac. Môj e-mail je
zuzana@zuzanapalkova.sk a teší sa na vaše otázky a podnety.

ĎAKUJEM

www.zuzanapalkova.sk

PS: Ak sa vám samej nedarí naštartovať svoju sebadôveru tak, ako si želáte,
nevzdávajte to.
 
Rezervujte si bezplatný 20 minútový spoznávací rozhovor naživo alebo
cez Skype a nájdeme spôsob, ktorým vašu sebadôveru podporíme.

 
SPOZNÁVACIE STRETNUTIE

 

Instagram: spoznaj_svoje_talentyzuzana@zuzanapalkova.sk

Volám sa Zuzana Palková a som talentová koučka, ktorá
pomáha ľuďom veriť vlastným kvalitám a krotiť ich
vnútorného kritika, aby boli sebavedomí, úspešní aj šťastní.
Som autorkou originálneho kurzu SPOZNAJ SVOJE TALENTY,
ktorý ukazuje cestu, ako si ich všimnúť vo svojom
každodennom živote.
 
Facilitujem podporné MASTERMIND skupiny pre podnikavé
ženy, ktoré ocenia rady a pomoc rovnako aktívnych žien.
Som členkou Slovenskej asociácie koučov a koučovaním
sprevádzam jednotlivcov aj zamestnancov firiem, ktorí
chcú byť úspešní a zároveň vnútorne spokojní.

https://www.zuzanapalkova.sk/
https://www.zuzanapalkova.sk/spoznavacie-stretnutie
https://www.instagram.com/spoznaj_svoje_talenty/
https://www.zuzanapalkova.sk/zuzana-palkova
https://www.zuzanapalkova.sk/zuzana-palkova

