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Transfo Boot Camp 21 

Moji milí, 

Navrhuji drsné covidové jaro využít pro sebe. Že bychom změnili něco podstatného ve svém životě!? Něco, po 

čem toužíme? Něco, co zkoušíme dlouho a úplně nám to nejde? 
 
 

Jarní rozvojový program bude mít charakteristiku “boot campu”. Budeme na sebe přísní, neustoupíme. A kdo 

by to náhodou chtěl vzdát, podpůrné, ale nekompromisní postrčení. 
 
 
Boot Camp 21 bude posilujícím prostorem pro neomezené možnost, které si nezúžíme sami svými strachy a 

zvyky. Čeká nás energetizace, inspirace, nekompromisní zbavení se nepřínosného, novost, zážitky v dobré 

společnosti, profesionální i kamarádská podpora, odvážné postupy z oblasti “koučovacího provokování” a 

transformační NVC dialogy. 
 

 
21 časově nenáročných aktivit v 7 týdnech. 21 dní plných malých činností. Program je jiný než ty předchozí. 

Aktivnější, neodbytnější. Každý z nás dostane šanci uskutečnit svoji přelomovou proměnu. 
 
 

7 témat: Tělo. Mysl. Novost. Dobré bydlo. Zdroje. Hotovo. Oslava. 

Víc neprozradím)))) 
 
 

Forma: 

Hlavní živý vysílací čas pondělí 18 - 19.30, nahrávka k dispozici druhý den poté 

Zastavení se, vzhled do tématu, omezení a možnosti, NVC dialog, koučovací provokace, absorpce na úrovni 

mysli a těla. A úkol, protože samo se to nestane. 

Doplňující časy 

Čaj o páté - čtvrtek 17 - 17.30 

Ranní šťouchy - každý všední den ráno, o víkendu dám pokoj 

Inspirující materiál - články, knížky, filmy odkazy 

Sdílecí platforma nonstop 
 
 

Online forma přes ZOOM, nahrávky a sdílení v mezidobí přes Whatsapp 

Můžete se účastnit aktivně, můžete zalézt a celý proces aplikovat sami ve svém brlohu a vylézt jen když budete 

chtít. Nebo když budete moci pro své pracovní vytížení. Vše bude nahráváno a k dispozici. V jakémkoliv čase v 

nahrávce nebo živě online. 
 
 

Začínáme 21. března 2021 osobním dopisem vám všem a dále se živě potkáme 7 po sobě jdoucích pondělí 

a čtvrtků. V nahrávkách a v online skupině kdykoliv. 
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Bonusy pro přihlášené a zaplacené do 12.3.2021 

Bonus 1 

Jednodenní ochutnávka z pokročilého výcviku koučů - představení inovované techniky, která dobře funguje i online a 

vede nás k rozpoznání naší limitace egem. Online nebo naživo. 
 

 

Bonus 2 

Pro budoucí účastníky Nadstavbového NVC výcviku pro kouče a terapeuty: z řádného školného pro rok 21-22 vám bude 

celá částka, kterou jste zaplatili za 21 pro 21, odečtena. 
 

 

Bonus 3 

Pro všechny účastníky uspořádám večírek, jakmile to půjde. Budete mými milými hosty. 
 
 

Cena pro samoplátce: 3300 - 21000,- Kč. Zvolte si částku dle svých možností. 

Vám, kterým Covid smetl výdělek k nule, plaťte 2100,- Kč v jakýchkoliv splátkách. 

Číslo účtu: 6139840001/5500 

Cena pro firemní klienty: 12000,-Kč – 21000 plus DPH, případně více dle vašich možností. Zvýhodnění 4+1zdarma.   

Číslo účtu: 1023414032/6100 
 

 
 
 

Způsob přihlášení: 

1.  Odepište prosím, že do toho jdete 

2.  Pošlete prosím na účet Vámi vybranou částku a do poznámky uveďte fakturační údaje, pokud potřebujete 

jiné než Vaše jméno. Doklad o zaplacení pošleme následně. 
 

 

Stýská se mi po nás všech dohromady. Objímám na dálku. Těším se. Iva ČNP Consulting 
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