“Proč chodit, když

MUŽEŠ LÉTAT?”
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NAŠE PROČ:
Doba se změnila. Práce je hodně. Čekat na to
„že to nějak dopadne“ není cesta k úspěchu.
Technologie, tempo doby a potřeba rychlosti vývoje má za následek množící se počty
VYHOŘENÍ, DEPRESE A VYČERPÁNÍ. Dnes
s nimi zápasí také studenti vysokých škol - jak
vážnou se stala situace u zaneprázdněných lidí
ve firmách?
POJĎME S TÍM NĚCO UDĚLAT.
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JAK?
V Code of Life zkoumáme, jak funguje tělo a
jakým způsobem ovlivňuje naše myšlení. Přinášíme praktická cvičení a postupy, kterými
si zajišťujeme pozitivní mentální stav, spousty
energie a menší míru stresu nehledě na vnější okolnosti, věk, předchozí zkušenosti, nebo
osobně - pracovní zátěž.

CO:

Stress management
Energy management

Jsme BIOHACKEŘI a umíme vědomě ovlivnit
svůj stav - ke prospěchu svému i svého okolí.
Pomáháme firmám se starat o jejich
nejdůležitější část - lidi.
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AKTUÁLNÍ
SITUACE
Moderní svět je plný VŠUDYPŘÍTOMNÉHO
STRESU.
Víte, že zaměstnanec, který funguje pod neustálým stresem:
• Dělá mnohem více chyb?
• Si ho často ani neuvědomuje?
• Nemůže dosahovat ani průměrného výkonu,
natož takového, kterého dosáhne využitím
principů biohackingu?
• V roli manažera, který dělá až několik set
rozhodnutí denně, ho obírá o kvalitu jeho rozhodování?
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PLATÍ ROVNICE:
NEŘÍZENÝ STRES

NIŽŠÍ KOGNITIVNÍ VÝKON

Studie dokládají, že zaměstnanec, který
umí pracovat sám se sebou je až o 700 %
PRODUKTIVNĚJŠÍ A AŽ 500 % KREATIVNĚJŠÍ!
Dnes spousta z Vašich lidí nemůže dát své práci maximum, ani kdyby chtěli. Nikdo je totiž
nenaučil, jak se stresem pracovat opravdu
efektivně.

MÉNĚ VÝSLEDKŮ PRÁCE
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ČLOVĚK V NEŘÍZENÉM A
ČASTO NEVĚDOMÉM STRESU:

• Má nižší kvalitu rozhodování.
• Je náchylný k chybám.
• Má menší míru pocitu štěstí a spokojenosti
se sebou samým.
• Lidé vedle něj cítí, že není ve své kůži
(tým, klienti).
• Hůř spí a tím se dostává do chronického
nedostatku energie pro své fungování.
Zdraví a správné fungování těla i myšlení je klíčové pro každého z nás.
MY - LIDÉ - TVOŘÍME FIRMU.
FIRMA TVOŘÍ HODNOTY.
HODNOTY TVOŘÍ NAŠÍ SPOLEČNOST.
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ROLE BIOHACKINGU JE STARAT
SE O ZDRAVÍ A FUNGOVÁNÍ ČLOVĚKA.

BIOHACKING pracuje s člověkem žijícím v současné společnosti. Pomáhá lidem být nejlepší
verzí sebe samého. Je kombinací starodávné
moudrosti a moderní vědy.
Jeho cílem je obnova, udržení a přirozené zvyšování mentálního a fyzického výkonu, stejně
jako zdraví a spokojenosti.
To vše ve světě všudypřítomného stresu a neustále se zvyšujících nároků, který nás obklopuje.
ŠŤASTNÝ ZAMĚSTNANEC je mnohem loajálnější, udělá za stejný čas více a kvalitnější práci.
Atmosféra ve firmě je navíc celkově mnohem pozitivnější.
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CO VÁM VYUŽITÍ
BIOHACKINGU PŘINESE:
• Více mentální energie pro každodenní
rozhodování = SNÍŽENÍ CHYBOVOSTI
• Zvýšení zdraví i spokojenosti zaměstnanců
• Větší produktivita zaměstnanců za menší
nebo stejný čas strávený v práci
A TO VŠE SEKUNDÁRNĚ ZPŮSOBÍ:
• Příjemnější a efektivnější komunikaci =
ZLEPŠENÍ VZTAHŮ
• Lepší výsledky duševní práce
• Zvednutí nálady a atmosféry v týmu
• Dostatek energie pro práci i rodinu =
LEPŠÍ WORK/LIFE BALANCE
• Prevenci syndromu vyhoření
DOKONCE TAKÉ:
• Výrazně klidnější a kvalitnější spánek
• Dobře fungující trávení
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UČÍME POUŽÍVAT:

CHLADOVOU TERAPII

JEDNODUCHÁ DECHOVÁ

POHYB APLIKOVANÝ DO

CVIČENÍ

KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

ZÁSADY KVALITNÍHO

ZDRAVÉ A PRODUKTIVNÍ

VÝŽIVY

SPÁNKU

NASTAVENÍ MYSLI
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PROČ SNIŽOVAT STRES?

• Stres je tělesná, biochemická reakce.
• Když jsme ve stresu značně klesá náš mentální výkon.
• Stres je psychicky i fyzicky vyčerpávající.
• Stres nás dělá hloupějšími a smutnějšími.

Řešit stres skrze myšlení se u netrénovaného člověka ukazuje jako nedostatečně
účinné - proto na něj jdeme fyzicky.
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CO TRÉNINK PŘINÁŠÍ
FIRMĚ
Lidi, kteří jsou:

LIDEM
• Účinnou regulaci stresu

• Zdraví a vyrovnaní: mentálně i fyzicky

• Více osobní energie

• Zodpovědní sami k sobě - a tím i k práci

• Lepší pocit ze sebe sama

• Doopravdy výkonní:

• Více štěstí a spokojenosti na pracovišti i

• Mají více energie

mimo něj

• Dokáží účinně regulovat stres

• Aktivní zájem o vlastní tělo a stav myšlení

• Netrápí je nenápadné záněty

• Rozšíření obzorů

• Duševní práce je efektivnější
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„Chcete-li vybudovat velký podnik,
vybudujte nejdříve sebe. “

O NÁS:

Tomáš Baťa
Poskytujeme komplexní podporu fyzického a
mentálního výkonu/stavu nejen pomocí skupinových workshopů a tréninků, ale také ve for-

PODPORA@CODEOFLIFE.CZ

mě individuálních konzultací.

+420 607 789 539 (LIBOR MATTUŠ)

Pokud chcete vědět více, napište nám a my Vám

WWW.CODEOFLIFE.CZ

reference a ceny našich služeb.

pošleme více informací - tréninkové moduly,

