
Naučíte sa ako:

 spoznať prvé príznaky stresovej reakcie, aby ste vo vypätej situácii mohli efektívnejšie reagovať 

 rozvíjať svoj vnútorný pokoj

 sa pripraviť na náročné rozhovory, aby ste mohli dosiahnuť to, čo je pre vás dôležité

  inak zvládnuť situácie, v ktorých správanie druhých ľudí spúšťa váš stres

  si zobrať čo najviac z minulosti a vlastných chýb bez pocitov hanby, viny alebo depresie

  oceniť schopnosť udržať si nadhľad v konfliktných situáciách

Workshop je určený najmä pre ľudí, pre ktorých je konflikt pravidelnou súčasťou pracovného života: manažérov, mediátorov, právnikov, 

tímlídrov, projektových manažérov, facilitátorov a mnohých iných. Cieľom je naučiť sa, ako sa o seba postarať v strese. Zároveň 

získate zručnosti na riešenie konfliktov, ktoré spúšťajú vašu stresovú reakciu

.

Dvojdňový workshop prebieha zážitkovou formou. Môžete sa zamerať a učiť na reálnych príkladoch zo svojho života. Budete mať 

príležitosť vyskúšať si zručnosti užitočné pri riešení konfliktov a zároveň pri znižovaní prežívania stresu.

V spolupráci s evou rambala (www.rambala.hu)

Zmeňte pohľad na konflikt

Workshop vedie Ike Lasater

... zmiernite svoju reakciu na stres 

Prihlásenie vám potvrdíme po prijatí vašej online prihlášky a platby na účet 2436869056/0200 vo VÚB banke (pre identifikáciu platby 

prosím uveďte v poznámke k platbe meno účastníka/ov ). 

V cene workshopu je účasť, obedy a občerstvenie počas workshopu.  V mieste konania workshopu máme ponuku ubytovania pre 

účastníkov za zvýhodnenú cenu, informácie ohľadom rezervácie vám zašleme po prihlásení.

Ike Lasater pracuje s ľuďmi na celom svete. V posledných desaťročiach vytvoril spolu s kolegom výnimočnú metódu “Mediate 

your life”, ktorá je kombináciou špeciálne rozvinutých techník na riešenie konfliktov, poznatkov o formovaní zvykov a poznatkov 

o stresových reakciách. Metóda má široké využitie a prináša spoľahlivé výsledky. Viac o ňom a jeho prístupe nájdete na: 

www.mediateyourlife.com.

KEDY
10.-11.sept 2014
09.30 – 17.00

KDE
Bratislava
Slovensko 
miesto konania spresníme

AKO
viac info: workshop.ike@gmail.com
cena workshopu je 199,-EUR
pre členov AMS je cena 180,-EUR

https://docs.google.com/forms/d/1UcWYOhUHACzJI9EA66UGy02QiM6MI8JSNNk21an6_lU/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

Pantone Cool Gray 9 C
C: 0, M: 0, Y: 0, K: 63
hex: #7b7c7f

Pantone 212 C
C: 0, M: 78, Y: 8, K: 0
hex: #f06098

Pantone 3135 C
C: 100, M: 0, Y: 20, K: 0
hex: #00accd

Web color: #3399ccWeb color: #ff6699Web color: #666666

prihláste sa vyplnením formuláru na:


