
 

Nové červnové Expertis News jsou tentokrát převážně věnovány tématu Talent a hodnoty v leaderovství.  
Toto téma najdete v hlavním rozhovoru, ale i v pozvánkách na exkluzivní workshopy a kurzy. Inspirativní čtení! 

Jaký je ten náš talent 

Po volbách mám intenzivní pocit, ţe máme opravdu šanci na změnu v politické kultuře. Avšak 
tuto moji naději neustále někdo zpochybňuje: přátelé, média. Jako by naše kultura byla plná 
skepse a pochybností. Jako by si lidé nechtěli dovolit myslet pozitivně, jako by se báli do 
něčeho ponořit, k něčemu se postavit. A podobně je to i s námi, našimi osobnostmi. Velmi 
často zapomínáme, kdo jsme, co nás vyţivuje, co nám dělá radost, čeho chceme opravdu 
dosáhnout. Síla a tlak okolí nás zaslepuje a my nejsme schopni jít za tím, co si přejeme. Naše 
pozornost je zaměřena na obavy z důsledků takového jednání. Ve jménu strachu 
a společenského očekávání klidně svůj talent, svou radost opustíme, zaprodáme. Proto je podle 
mého tak důleţité si uvědomit, ţe je ţivotodárné mít jasno v tom, kdo jsem, co chci, čeho chci dosáhnout. Na všech úrovních – 
od politické přes občanskou po manaţerskou. Spojit se sám se sebou, říct si, jakou mám kvalitu, co chci tvořit a jak se 
nenechat strhnout vnějšími okolnostmi… Celý text si můţete přečíst zde. 

Lenka Papadakisová, majitelka Expertis 

 

Rozhovor s Jánem Polákem : „Najděte svůj talent a důvěřujte mu“  

„Pokud děláte cokoli, co vyţaduje velkou námahu, neděláte tu správnou věc.“  
Roger James Hamilton, autor Dynamiky bohatství 

Dynamika bohatství umí velmi dobře nasvítit, kde a v čem je váš talent. Kromě toho ale nabídne 
konkrétní strategii, jak na základě tohoto zjištění jednat. Podnikatelská hra v souladu s typologickým 
profilem v Dynamice bohatství je vlastně tajemstvím, jak spojit svůj talent s okolními příleţitostmi. 
Důleţité je naučit se hrát tuto svou hru a umět rozpoznat, kterým příleţitostem říci ano a kterým ne. Váš 
talent je přitom jako kompas. Jako kompas na cestě k bohatství, které se neměří penězi, ale tím, co ve 
vašem ţivotě zůstane, kdyţ všechny peníze zmizí.  

Více o systému Dynamiky bohatství Rogera Hamiltona a českých workshopech si přečtěte v rozhovoru 
Jeanne Bočkové Kašpaříkové s koučem a konzultantem Jánem Polákem. Naleznete ho zde. 

I vy můžete díky Dynamice bohatství najít svůj pravý talent 

Pokud vás Dynamika bohatství a hledání talentu zaujalo, rádi vás přivítáme na dalším z workshopů Jána Poláka v Praze. 
Nejbliţší termíny jsou 22. 6. 2010 a 31. 8. 2010. Čeká vás workshop, který otevře nový pohled na podnikání. Je to impuls 
pro posun vpřed, pro změnu. Pozvánku a zpětnou vazbu účastníků workshopu najdete zde. 

Bohatství a podnikání v novém světle 

Zmíněný worshop Dynamika bohatství je součástí širšího systému, který nazýváme Platforma prosperity pro podnikatele. 
Kromě základního workshopu tak máte moţnost získat vstup do unikátního klubu podnikatelů, či vyuţít nabídky individuální 
ch sluţeb, které zahrnují: 

 Profil Dynamiky bohatství – on-line! Dozvíte se svůj osobní profil za 20 minut – více o testu 

 Individuální konzultace v Dynamice bohatství – prozkoumáte vlastní profil s konzultantem – více o konzultacích 

 Podnikatelský koučink Dynamiky bohatství – více o podnikatelském koučinku 

 Produktivní tým – Dynamika bohatství v týmu – více o aplikaci do týmu 

http://www.expertis.cz/Infomarket/Platforma-prosperity-podnikatelu/Jaky-je-nas-talent
http://www.expertis.cz/Najdete-svuj-talent-a-duverujte-mu
http://www.expertis.cz/Pomocne-soubory/dynamika_bohatstvi_duben
http://www.expertis.cz/Expertis-programy/Platforma-prosperity-podnikatelu/ostatni/Sluzby-na-miru-%281%29/Profil-Dynamiky-bohatstvi-%28on---line%29
http://www.expertis.cz/Expertis-programy/Platforma-prosperity-podnikatelu/ostatni/Sluzby-na-miru-%281%29/Konzultace-k-Dynamice-bohatstvi
http://www.expertis.cz/Expertis-programy/Platforma-prosperity-podnikatelu/ostatni/Sluzby-na-miru-%281%29/Podnikatelsky-koucink-k-Dynamice-bohatstvi
http://www.expertis.cz/Expertis-programy/Platforma-prosperity-podnikatelu/ostatni/Sluzby-na-miru-%281%29/Produktivni-tym---Dynamika-bohatstvi-tymu


 

Nejde o slova, jde o vás!  

Instinkt leadera s charismatickou Sandrou Epstein  

27.–28. 9. 2010 

Přijměte pozvání na exkluzivní setkání s výjimečnou osobností a na radostnou a tvořivou cestu k vyuţití instinktu 
v osobním leadershipu. Uvědomíte si, ţe nikdy nejde jen o slova, ale ţe vše, co děláte, prochází „přes tělo“. 
Naučíte se konat v souladu se svými instinkty, naučíte se, jak v sobě a svém těle pohybem či klidem kultivovat 
ţivotní energii, sílu, radost, tvořivost a rozhodnost. Najdete sílu k znovubudování týmu, budoucnosti své firmy i 

svého osobního ţivota. Přivítáte ve svém ţivotě přirozené bohatství. Více zde. 

 

 

 
 

Inspirace Jána Poláka: Your Life, Your Legacy 

Nejen podnikatelům vřele doporučuji kníţku Rogera J. Hamiltona – Vaš Ţivot, Vaše Dědictví 
(v originále Your Life, Your Legacy). Jestli chcete úspěšně a smysluplně podnikat, a přitom co 
nejlépe vyuţívat svůj přirozený talent, tato kníţka je přesně pro vás. Ať uţ jste podnikatel 
začátečník nebo matador.  

Roger, jako tvůrce systému Dynamika bohatství, poutavě popisuje nový pohled jak na podnikání 

a tvorbu bohatství, tak i na jednotlivé profily bohatství. Umoţňuje náhlednout do mysli a 
zkušeností 38 legendárních podnikatelů podle 8 profilů. Od chvíle, kdy se mi před třemi lety 
dostala do ruky, se k ní s fascinací pravidelně vracím a vţdy v ní najdu něco nového a 
uţitečného. Kníţka je prostě nabitá informacemi. Připravte se na inspirující čtení!  

Kníţku si můţete objednat na internetu zde. (Zatím k dispozici pouze v angličtině.) 

  

Inspirace Lenky Papadakisové: Mnich, který prodal 
své ferrari  

Úchvatná kníţka Robina S. Sahra, která učí objevovat, kultivovat a ovládat skrytý potenciál 
vlastního vědomí, těla i ducha. Přináší potěšení i poznání. Příběh slavného a úspěšného právníka, 
který se díky infarktu octne tváří v tvář pravdivému pohledu na osobní situaci, uvidí svůj 
neutěšený fyzický stav a přizná si svou duchovní krizi. Spolu s ním máme příleţitost vnímat 
hlubokou osobní proměnu z nezdravě vypadajícího člověka v energického, vyrovnaného, 
moudrého filozofa. Nechte se inspirovat touto fenomenální knihou na cestě za štěstím. 

Kníţku si můţete objednat na internetu zde. 

 

V Expertisu se zaměřujeme na práci s individualitou leadrů a na řešení konkrétních situací: 

Osobní a exekutivní koučink 

360° zpětná vazba 

Osobní interview 

Konzultace a řešení konkrétních situací 

Facilitace a moderace meetingů 

            

 

 

 

http://www.expertis.cz/anotace/Emocne-osobnostni-leadership/Instinkt-leadera
http://www.expertis.cz/Novinky-a-inspirace/Knihy
http://www.expertis.cz/Novinky-a-inspirace/Knihy
http://www.expertis.cz/Novinky-a-inspirace/Knihy


 

Doporučujeme 

 

Emoční leadership 

Rozvíjet a tvořit svou osobnost 
znamená být si vědom, kým jsem v 
kaţdé situaci. Opět otevíráme 5 
modulový program.  

Emanuel Byrtus, zahájení 9. 11. 
2010 

 

Já a můj tým – více než komunikace 

Být virtuózní dirigent. Poznejte své 
nadání a limity v komunikaci se svým 
týmem. Vyjadřujete otevřeně své 
postoje? Nasloucháte dění v týmu? 

Mirka Chmelíčková, termín 14.–15. 
9. 2010 

18. 8. 

26. 8. 

26. 8. 

31. 8. 

31. 8. 

7. 9. 

14. 9. 

21. 9. 

22. 9. 

23. 9. 

27. 9. 

30. 9. 

Intenzivní Trénink Koučů 

Autentický projev a osobní charisma 

Základy koučování podle mozku 

Prezentační mistrovství 

Dynamika bohatství v podnikání 

Efektivní řízení projektů 

Já a můj tým - více neţ komunikace 

PMP®/CAPM® Exam Preparation 

Emoční leadership II 

Intensive Coach Training 

Instinkt leadera – exkluzivní program Sandry Epstein 

Intenzivní Trénink Koučů 

Další programy naleznete v Kalendáři 
 

  

 

Vybrali jste si z naší nabídky? Kontaktujte Mgr. Šárku Pojerovou: 
sarka.pojerova@expertis.cz,  
tel.: 603 711 594. Budeme rádi za Vaše ohlasy, dotazy a nápady. Děkujeme. 

EXPERTIS PRAHA,  

Kafkova 16, 160 00 Praha 6, www.expertis.cz, expertis@expertis.cz, tel.: 224 315 616. 
 

 

  

Tyto Expertis News jste dostali, protoţe jste společnosti EXPERTIS PRAHA udělili souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím 
elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Pokud nechcete nadále dostávat od společnosti EXPERTIS PRAHA informace tohoto 

typu, klikněte zde. 
 

 

http://www.expertis.cz/ok/emocni-leadership
http://www.expertis.cz/ok/Ja-a-muj-tym-vice-nez-komunikace
http://www.expertis.cz/ok/Intenzivni-trenink-koucu
http://www.expertis.cz/ok/Autenticky-projev-a-osobni-charisma
http://www.expertis.cz/ok/Zaklady-koucovani-podle-mozku
http://www.expertis.cz/ok/Prezentacni-mistrovstvi
http://www.expertis.cz/ok/Dynamika-bohatstvi-v-podnikani
http://www.expertis.cz/ok/efektivni-rizeni-projektu
http://www.expertis.cz/ok/Ja-a-muj-tym-vice-nez-komunikace
http://www.expertis.cz/ok/pmi-pmpcapm-exam-preparation
http://www.expertis.cz/ok/emocni-leadership_II
http://www.expertis.cz/Prehled-kurzu-podle-terminu
http://www.expertis.cz/ok/Instinkt-leadera
http://www.expertis.cz/ok/Intenzivni-trenink-koucu
http://www.expertis.cz/Kalendar-kurzu.aspx
mailto:sarka.pojerova@expertis.cz
http://www.expertis.cz/
mailto:expertis@expertis.cz
mailto:sarka.pojerova@expertis.cz?subject=Odhlasit%20newsletter

