
 

individuální výcvik pro ženy 2015 

1. Co to je individuální seberozvojový výcvik/program  

2. Komu jsou určen 

3. Časová náročnost 

4. S čím můžete počítat 

5. Co to od vás bude vyžadovat 

6. Co budete potřebovat 

7. Finanční náročnost 

 

1.  

Individuální výcvik/program je systém podpory a vedení pro dlouhodobý osobní rozvoj žen, 

zahrnuje oblast osobní, vztahovou i pracovní.  
Není v jakémkoli směru náhražkou lékařské péče. 

 

 

2.  

Individuální výcviky/ programy jsou určeny ženám, které mají zájem o individuální podporu a 

vedení ve výše zmíněných oblastech či při řešení aktuálních životních témat.  

 

 

3.  

Časová náročnost individuálních programů se odvíjí od konkrétní potřeby ženy, která do 

výcviku vstupuje. Obvykle trvá 12 - 15 setkání v délce 1 -1,5 hodin v rozsahu půl až jednoho 

roku. Přičemž některá setkání probíhají "naživo", jiná mohou probíhat po Skype/telefonu. Na 

začátku spolupráce vždy vyjasníme délku i základní téma individuálního plánu, rozestupy 

jednotlivých setkání a další potřebné podrobnosti. Sezení plánujeme vždy aktuálně - nejsme 

tedy vázány pevným "jízdním řádem". 

 

 



 

4.   

Žena, která vstoupila do individuálního výcviku může počítat s kontinuální podporou během 

celého procesu. 

 

 

5.   

Vstup do individuálního výcviku je pozvánkou ženě věnovat sama sobě čas a péči, posouvat 

svoje standardní hranice a naplňovat touhu po uskutečnění vlastního potenciálu a šťastného 

života. 

 

 

6.  

 Žena, která vstoupila do osobního výcviku má na paměti, že v rámci svých možností stráví 

pro sebe nějaký čas. Věnuje sama sobě dostatečný prostor i dostatečnou péči. Z praktického 

hlediska tzn., že se sama sobě zaváže k osobnímu rozvoji, což mimo jiné zahrnuje upřímnou 

otevřenost k sobě i svojí průvodkyni, věnuje si čas, vytvoří si optimální prostor na praktická 

cvičení a meditace, bude si vést například podle potřeby rukou psaný osobní deník, apod.  

 

 

7.  

Investice tohoto procesu zahrnují: 

 Individuální sezení 

 Sezení Skype 

 Telefonickou podporu v průběhu výcviku  (v ceně) 

 Výcvikové listy dle potřeby  (v ceně) 

 Pružnost domlouvaných termínů.  

 Cena jednotlivého sezení (individuálního, Skype) 1.000,- Kč. 

 Vždy je možné se dále domluvit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v Jablonci nad Nisou, 25. 8. 2015 

 

www.cantara.cz 


