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změny se dějí jen zevnitř ven 
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Ovlivňují nás více techniky a nástroje moderní doby,  
nebo miliony let budované podprahové signály? 
 
 
Proč zvolit tento program? 
§ Vysvětlíme skryté vnitřní síly, které brzdí změny.  
§ „Nabouráme” vnitřní omezení – vyvoláte tím zdravý postoj ke změnám. 
§ Využijete svůj rozum i emoce v motivaci a realizaci změn. 
§ Ukážeme si, jak je důležité přijmout vlastní odpovědnost při zavádění změn. 
§ Získáte konkrétní inspirativní tipy, příklady, ukázky, jak efektivněji realizovat změny. 
 
Komu je určen  
§ Všem manažerům, leaderům, vedoucím týmů i dalším zájemcům, kteří chtějí dosáhnout (u 

sebe i u členů týmů) efektivnější přístup k realizaci změn. 
§ A také všem zájemcům o nejnovější poznatky z oblasti emočně sociálních kompetencí – 

včetně praktického workshopu své vlastní změny. 
 
 
Témata 
 
Dopolední workshop: vede Marian Jelínek  
I. Archetypální touha člověka po změně: principy evoluce 
§ Organismy, které se nepřizpůsobily vývoji, vyhynuly 
§ Co se dnes stane s manažery, kteří se nepřizpůsobí změnám? 
§ Výstup z komfortní zóny versus výchova eurospratků 
II. Vnitřní nastavení člověka: nutná podmínka pro změny 
§ Samomluva – selfcoaching 
§ Chování versus charakter 
§ Talent versus nastavení člověka k činnosti 
III. Evoluční a entropické nastavení mysli: jak myslí úspěšní lidé? 
§ „Co když jsou ostatní lepší?“ Přístup ke konkurenci 
§ Respektace versus akceptace 
§ „Otěhotnění“ myšlenky jako základní hnací motor 
 
Odpolední tréninkový workshop: vede Emanuel Byrtus  
§ Chyby, problémy, nedostatky a krize – volání života ke změně a růstu 
§ „Proč?“ Najít a pojmenovat klíčový smysl a důvod změny 
§ Cílový stav změny – konkrétní představa 
§ Přínosy a benefity – racio, peníze a emoční vazby 
§ Dopady, pokud zůstaneme ve stávající poloze 
§ Hrozby v realizaci změny: neúměrné investice, komfortní zóny 
§ Dlouhodobý přínos versus krátkodobý zisk 
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lektor programu 

 

Emanuel Byrtus  
lektor programu 

 
 

Termíny, ceny, objednávka, 
organizační informace a smluvní 

podmínky naleznete na: 
ShineLeadership.cz	

 
Místo konání  

Shine Group Training Centre Prague,  
Vítězné nám. 2, Praha – Dejvice 

 
Kontaktní osoba 

Mgr. Šárka Pojerová 
Managing Director 

sarka.pojerova@ShineLeadership.cz 
+ 420 603 711 594 


