MAURITIUS FOR LEADERS 2015
MIMOŘÁDNÝ RETREAT
PRO MIMOŘÁDNÉ
OSOBNOSTI SVĚTA
BYZNYSU.

CESTA
ZA SVATÝM
GRÁLEM.
LEADERSHIP & MANAGEMENT RETREAT • RE-CREATION • RE-START
Zastáváte významnou pozici, jste úspěšní, máte pravomoce, disponujete zdroji,
vaše firma funguje, ale hledáte přesah? Své skutečné místo, roli, pro kterou jste se
zrodili? Má vaše práce opravdový smysl? Nejen pro vás, ale i pro svět? Jste si tím jistí?

EXKLUZIVNÍ 5-MĚSÍČNÍ LEADESHIP PROGRAM
ČERVEN – LISTOPAD 2015
• 3 měsíce individuální i společné přípravy, nastavení cílů/poslání pro retreat (červen – srpen)
• vyvrcholení programu 30-denním pobytovým retreatem v nádherném prostředí ostrova
Mauricius (8. října – 7. listopadu 2015)
Neopakovatelná příležitost pro všechny moudré muže - tvůrce, vrcholové manažery, majitele,
podnikatele, lídry a vizionáře, kteří nesou potřebnou osobní zralost, zdravý pohled na svět, myslí
globálně, mají optimismus, chuť spolupracovat a tvořit. Hledají opravdový smysl, nové zdroje,
nástroje a hodnoty, pomocí kterých mohou převést svůj život, firmu i svět na nové hodnotové
principy.
Po 3-měsíční cílené přípravě vystoupíte ze svých obvyklých rolí a stereotypů do náruče rajského
ostrova, kde vás čeká hojnost, péče, odpočinek, pohoda, ale také intenzivní práce a cesta dovnitř, do
hlubin vašeho srdce. Cesta za posláním, za Svatým grálem. Poletíme daleko, potopíme se hluboko.
Povedeme vás k vaší vnitřní síle. Bude to dobrodružství, půjdeme společně a bezpečně. Vynoříte se
jako znovuzrození, noví lidé – zpět do života, do byznysu, do světa.
S námi to dáte!
POLEŤTE S NÁMI S-TVOŘIT SEBE SAMA, SVŮJ ŽIVOT, BUDOUCNOST, FIRMU, NOVÝ SVĚT …
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MAURITIUS FOR LEADERS 2015
LEADERSHIP & MANAGEMENT
R E T R E AT • R E - C R E AT I O N • R E - STA RT

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU
17. března 2015, 14.00 – 17.00 hod.
Maitrea, Praha 1
Seznámení s lektorkou programu, jeho obsahem a cíli, ale také
s krásami rajského ostrova Mauricius za účasti české delegátky
a místní průvodkyně. Povídání o hledání Svatého grálu,
dobrodružství, výletech a relaxaci.
www.business-evolution.cz
.

CESTA DO HLUBIN SRDCE ZA POSLÁNÍM, ZA SVATÝM GRÁLEM.
RETREAT
Cesta pro muže ke své síle, ke
své pravé indentitě. Spojíte se
se svou vnitřní podstatou a
posláním, které dodá nový
obsah a smysl vašemu dosavadnímu uplatnění, vlivu,
postavení. Objevíte a posílíte
své přirozené talenty a zdroje,
o které se můžete opřít při
realizaci své skutečné služby
světu.

RE-CREATION
Intenzivní práce s unikátní
technikou RE-CREATION
Systemics, která umožňuje
propojit všechny úrovně naší
bytosti TĚLO-MYSL-EMOCEDUCHA a přináší lidskému
organismu okamžitou rovnováhu, stabilitu, vitalitu
a zdraví. Spojuje nás s
přirozeným vývojem a
proudem života.

RE-START
Provedeme vás bezpečně
všemi úskalími při ponoru
do svého nitra – nedůvěrou,
strachem, únavou, vzdorem,
ne-vědomím a vrátíme vás
zpět do života ZDRAVÉ, SILNÉ,
VĚDOMÉ. Připravené žít
a podporovat poslání a vyšší
hodnoty ve vaší firmě,
v lidech, ve světě.

ZÁŽITKOVÉ AKTIVITY I ZASLOUŽENÝ ODPOČINEK
Bylo vaším snem plavání s delfíny? Máte chuť se projet na koni po pláži s větrem o závod? Projít
se po mořském dně, zažít vzrušující jízdu na seakart? Vyzkoušet si svou odvahu a známý amazing
race? Čeká na vás bohatá nabídka zážitkových aktivit, výletů i odpočinek. Ubytování v exkluzivních pohodlných a prostorných apartmánech s nádhernou terasou a výhledem na oceán.
POSTARÁME SE O VAŠE MAXIMÁLNÍ POHODLÍ A KOMFORT V PRŮBÉHU CELÉHO POBYTU.

TERMÍN PŘIHLÁŠENÍ: do 31.5. 2015
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