
Nenechte si ujít retreat.

JSEM TRANSFORMAČNÍ KOUČKA A PSYCHOTERAPEUTKA
DOPROVÁZÍM JEDNOTLIVCE A FIRMY NA CESTĚ K RŮSTU

Hledáte, jaký má váš život vlastně smysl? Chcete si zvědomit, jaké jsou vaše hodnoty, váš potenciál, vaše silné i

slabé stránky?

Anebo řešíte motivaci v práci?

Vedete tým a chcete vnést do firmy více respektu a vzájemné podpory?

Pojďme se na to společně podívat!

Individuální koučink � provázím vás na cestě poznání vašeho
plného potenciálu

� ukážu vám, jak získat víc sebevědomí a
poznat svoje hodnoty

� pomáhám vám stát se tvůrci vlastního
života

Přečtěte si více

� pomáhám manažerům i majitelům
firem s mindsetem i schopnostmi vést
tým

� dokážu odhalit potenciál zaměstnanců
a navrhnout fungující týmy

� pracuji s týmy na vylepšní komunikace
a zvýšení respektu k sobě i ostatním

� při práci propojuji svoje dary a svoje
zkušenosti, funkční strategie s
energetickými principy

Přečtěte si více

Firemní koučink

Při koučování sestavuji klientům meditace na míru.

Abyste poznali, jaké jsou, mám pro vás jednu ochutnávku zdarma:

Meditace "Jak se zbavit
limitujících přesvědčení"

- ZDARMA
Máte někdy pocit, že brzdíte sami sebe?

Víte, že na to máte, ale přesto někde uvnitř váš

vnitřní hlas pochybuje?

Chtěli byste ve svém životě něco změnit, ale možná

se to bojíte pojmenovat?

Co takhle přijít na to, co vás brzdí?

Už za 15 minut to můžete zjistit a začít to měnit!

Zvu vás do meditace, která vám nabídne prostor

položit si otázky, na které se vám složitě hledají

odpovědi.

Mám zájem o meditaci zdarma

O mně
Jsem transformační  koučka, terapeutka,

mentorka a supervizorka.

Více než 20 let pracuji v oblasti podpory lidí v

obtížných životních situacích. Moje zkušenosti

vychází zejména z vedení rodinných mediací, ze

supervizí a mentoringu v oblastech pomáhajících

profesí a školství a z koučování firemních týmů.

Už víc jak 10 let rozvíjím své koučovací dovednosti,

které jsem získala v akreditovaných koučovacích

programech a v psychoterapeutickém výcviku. 

Stále se vzdělávám, čerpám inspiraci  od českých i zahraničních lektorů a sama  pracuji pod supervizí. 

Při koučování se řídím Etickým kodexem mezinárodní federace koučů ICF.  Zaručuji vám diskrétnost a

mlčenlivost a respektuji vaši individualitu.

Věřím tomu, že je důležité znát svoji vlastní hodnotu, abychom mohli prosperovat nejen v osobním životě, ale i v

tom profesním a v podnikání. To jsou stěžejní pilíře mé práce, na kterých stavím své koučování a terapii.

Chci vědět více

Dopady mé práce se odráží v tom, co říkají
klienti

“Díky jejímu provázení dokážu prozkoumávat své silné a slabé stránky a ujasňovat si, čemu potřebuji

věnovat pozornost a co naopak potřebuji upozadit nebo úplně pustit. Vyhovuje mi její koučovací styl. Při

každém sezení vnímám její plné soustředění na mě jako klientku. Každé setkání mi přinese konkrétní a

pro mě užitečný výsledek, ať už v podobě „nakopnutí“ k novým aktivitám, či naopak zklidnění a posílení

sebedůvěry nebo otevření obzorů, o kterých jsem ani netušila, že existují. Doporučuji, abyste koučování s

Alenou vyzkoušeli, protože každé setkání s ní stojí za to!”

Jitka Hloušková,

průvodkyně osobním rozvojem, koučka, lektorka, mentorka
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