
Santorini - Cesta k prosperitě a hojnosti  
18. - 23.6.2022




Co vás čeká? 5 workshopů na téma:

- jak nastavit „mysl vítěze“

- navyšování pozitivní inteligence

- přerušení nefunkčních emočních vzorců

- vlastní vnímání úspěchu 

- co pro vás znamená život v prospěritě

- tipy jak vnést hojnost do svého života

- luxus ticha, samoty a digitální minimalizace


Budete mít i čas pro sebe, objevování nádherného Santorini, zklidnění 
mysli a zrelaxování těla.


Cena programu: 8 000 Kč / osobu




Kdo vás povede?


Dáša - vášnivá cestovatelka, průvodkyně, 
lektorka, mentorka a koučka. Vystudovala VŠ 
ekonomickou a psychologii. Autorka projektu 
pro ženy a projektu s rozchodovou 
tematikou. Příležitostně spolupracuje s médii 
v rádiích v bloku psychologické poradny, 
píše články v časopisech i na internetu. Vydala 
dvě osobně rozvojové knihy Deník 
probuzené ženy a Rozchod jako nový začátek. 
Vede workshopy na specifických místech 
v Řecku, na Bali, Srí Lance, ale i třeba v New 
Yorku. 
Více info: www.dagmarkozinova.cz



Jitka - expert na emoční inteligenci 
v mezigeneračních vztazích, lektorka, kouč 
v oblasti mezilidských vztahů. Spoluautorka 
knížky S láskou i rozumem o EQ rodičů a dětí. 
Podporuje filantropické projekty, lektoruje 
semináře v ČR i v zahraničí, spolupracuje s ČT 
a Českým rozhlasem. Zakladatelka projektu 
Barevný anděl.  V roce 2016 obdržela 
na festivalu Všem ženám cenu Ostara 
za celospolečenský přínos. Milující máma, 
začínající pilotka, nadšená cestovatelka 
a podporující manželka. Inspirativní žena se 
silným příběhem.

Více info: www.jitkasevcikova.cz


https://zenskecykly.cz/
https://zenskecykly.cz/
http://www.mujrozchod.cz/
http://www.mujrozchod.cz/
https://dagmarkozinova.cz/denik-probuzene-zeny/denik-probuzene-zeny-homepage/
https://dagmarkozinova.cz/denik-probuzene-zeny/denik-probuzene-zeny-homepage/
https://dagmarkozinova.cz/knihy/rozchod-jako-novy-zacatek/
http://www.dagmarkozinova.cz
http://www.hladinaalfa.cz/kniha/
http://www.jitkasevcikova.cz


Organizační informace 

Letenky 
Doporučujeme koupit přímo u leteckého dopravce Ryanair. Viz tyto lety:





Lety jsou možné i z Prahy - jen s přestupem a trvá 6 - 8 hodin. Lety z 
Vídně jsou přímé. V případě zájmu o let z Prahy, napište, pošlu info. 
(Vídeň je nyní kolem 2,5 tis., Praha cca 5 tis. - základní cena letenek bez 
pojištění a dalších služeb).


Ubytování  
- plánujeme v letovisku Fira. Jakmile vybereme, pošleme info. 


Letenky a ubytování - si můžete zajistit sami. Máte-li zájem o kompletní 
služby - k účtované ceně od letecké společnosti a ubytování bude 
připočítán manipulační poplatek 10 %. 



