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     FOLYAMAT RÉSZE

hatékony, precíz
időbeosztás
zavaró szokások
felismerése,megszüntetése
határozott fellépés
elsajátítása
önismereti munka
fókuszált figyelem
megértése

KI VAGYOK ÉN?

Schveiger Réka vagyok, aki
mint anya, nő, élettárs,
karrierépítő, vállalkozó, éli
életét 21. század gyönyörű
világában, a 30 as évei elején.
És folytatódhatna, úgy is a
bemutatkozásom, mint egy
tündérmese, melyben
minden csodás.
De! A rengeteg szerep komoly
kihívások elé állít a
mindennapokban, melynek
akadályait remekül veszem,
hisz  birtokomba került a
megoldás!  Amit most örömmel
osztok meg veled, 5 héten
keresztül!
.

STRESSZMENTES ÉLET, 
ÉRDEKEL?



 
  

A mai napig a fülembe cseng az oktatóm mondata:
 ,,Te Réka a GLS futárszolgálatnak simán lehetnél a
főkoordinátora!"
Miért mondta ezt?!

Nevelem 4 gyermekemet, rendezem minden napjainkat,
mellette 2 vállalkozást vezetek, és nem mellesleg
rengeteget utazok a kétlaki életem miatt! 
Ennek köszönhetően megtanultam, hogy mennyire
szükséges a kiegyensúlyozott élethez a jó szervezői munka!
 (Te hány szerepkört töltesz be?)

Nem volt ez ám mindig így! A hirtelen döntések, a rohanás, a
kapkodás teljesen lestrapált, semmihez nem volt kedvem.
Hagytam, hogy kicsússzon minden a kezemből. Mondván
lesz, ahogy lesz. Ennek a következménye egyértelműen a
káosz lett, melytől idegesen, frusztráltan éreztem magam. A
feszültségemet nehezen tudtam levezetni, mondhatni ideg
összeroppanáshoz vezetett ez az életmód!
Nem maradt más lehetőségem, mint átértékelni az életemet
és dönteni, ekkor érkezett a változás az életembe!
 
Ezt a tudást azért kívánom neked átadni, hogy ne ess amibe
én akkor!!

 



 
 

 MIT KAPSZ A PROGRAMTÓL

5 héten keresztül tart a program,

heti 1 online zoomos találkozó, csoportos-
melyről felvétel készül, és a te birtokodba kerül -

PDF kérdések - minden résztvevő részére -

1 alkalom 20 perces coaching  - heti szinten,
elakadás esetén, egyénileg-

beszámolok készítése az elvégzett feladatokról 

önismereti feladatok, tesztek

erőforrás gyűjtés - ráismersz rejtett
képességeidre, eddig fel nem ismert
képességeidre -

célok meghatározása

folyamatos kontroll - így tartani tudod a fókuszt

csoportosan indul, de ne feledkezz meg az
egyéni heti 1 alkalmas 20 perces coachingról!

     - az általam készített kérdőív alapján -

 

 



 
 

Ne hidd azt, hogy te ezt nem tudod megcsinálni!
 Végig veled leszek, végig támogatlak!

 - kérdés esetén email váltások,
 - heti 20 perces coaching - amely a program díjában
benne van -

Early bird ár, szeptember 19 -ig:
 - 30.000 Forint
 - részletfizetés is megoldott - 

Jelentkezz itt!
Kérdés esetén írj email: schveiger.reka@gmail.com

Szeptember 19 után: 65.000 Forint!

A program 2021 októberben indul!

Csatlakozz a Facebook csoporthoz!

 

https://schveigerreka.us7.list-manage.com/track/click?u=9b276089eebc0249d92cad040&id=7b8996d2db&e=d2f0ec8ec4
https://schveigerreka.hu/termek/menedzseld-idodet-felsofokon/
https://www.facebook.com/groups/168561208737870/


 
 

Schveiger Réka

coach,tréner,mediátor

www.schveigerreka.hu

+36 30 820 0865

 


