
CHCETE SE STÁT Z MAJITELE MOZKU JEHO UŽIVATELI? 

 
JSME ÚSPĚŠNÍ? – TO JE DOBŘE. JSME TAKÉ SPOKOJENÍ ?! 

Chceme svou osobnost rozvíjet ? Inspirovat nás může firma 

ULURU s.r.o. (to R je podtrženo úmyslně, odpovídá to názvu 

australské posvátné hory). Jen třikrát do roka v Brně pořádáme 

tréningový a prožitkový seminář:  
 

AKTIVIZACE VNITŘNÍCH REZERV. 

 (aktuální popis místa a konkrétního data bývá vždy na:       www.uluru.cz) 
 

Mohou se zde pro nás otevřít zcela nové dimenze. Pojďme se naučit (ano, nejenom 

dozvědět, ale i NAUČIT) jak svých cílů dosahovat efektivněji, v pohodě a 

s radostí. Chceme být zdravější, lépe se rozhodovat, více vydělávat, dobře 

vycházet s příbuznými a spolupracovníky a mnohem víc. 
Základy těchto znalostí a dovedností leží daleko v minulosti. V Austrálii  je tisíce let využívají 

nejenom původní obyvatelé (viz např. kniha Marlo Morgan: Poselství od protinožců). Jsou zde i  

lidé, kteří tyto metody v každodenním životě praktikují. Můžeme mezi ně patřit i my. 

Dozvíme se, jak jsme na tom a jakým způsobem objevit a taky si ověřit  své silné stránky.  

Právě ty má smysl rozvíjet, zdokonalovat a stavět na nich.   
 

Na semináři dostaneme informace, co dělat, když nevíme co dřív, když propadáme 

stresu z přemíry práce a těžko se nám rozhoduje…Zjistíme, jak se chová silové pole 

(přitažlivých i odpudivých sil), když chceme dosáhnout jakékoli změny. Také jak toho 

můžeme využít ve svůj prospěch. Naučíme se jak získat lepší paměť, více času, méně 

stresu, více spokojenosti atd. Nikdo z nás se nestane odborníkem za hodinu. Ale za 

víkend už to budeme mít naučené, vyzkoušené  a zažité. Pochopíme čím začít, kam a 

jak dále postupovat.  Pootevřeme své tajné dveře, které nám odhalí, jakých rezerv 

můžeme k rozvoji své osobnosti využívat. 
 

Máme čas na věci, které jsou pro nás opravdu důležité?  Nebo hodně pracujeme, 

jsme unaveni a přitom máme pocit, že výsledky vložené námaze neodpovídají?  

DAŘÍ SE NÁM SLADIT PRÁCI S OSOBNÍM ŽIVOTEM? 

Chceme s tím něco udělat? První krok může být  investovat dva dny času sami do sebe! 

Přijďme najít své vlastní odpovědi.Více informací  na www.uluru.cz, ověřme si je v praxi! 

Lze se přijít i podívat zcela nezávazně na první 1-1,5  hodiny a rozhodnout se až na 

místě. Doporučujeme však mít vyhrazen čas celý. Ostatně zeptejme se absolventů! 

                                                                          Těšíme se také na Vás  

P.S.                                                                                      PhDr. Dana Linkeschová, CSc. 

  

Jsme si plně vědomi hodnoty těchto znalostí, a proto: Pokud bezprostředně po skončení 

tohoto semináře prohlásíte, že Vám nic nedal, vložné Vám na místě vrátíme!!!  
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