Názory klientů – zpětná vazba po konzultaci

Hanča
Názor na konzultaci: Kurz mi přišel obrovsky přínosný a celkově velice motivující. Lektor se
skutečně snaží vám pomoci tak, abyste z kurzu odcházeli s nějakým konkrétním řešením.
Předčilo to mé očekávání, rozhodně doporučuji.
Názor na lektora: Pavel je skvělý lektor, výborný a vnímavý posluchač, zapálený pro věc.

Monika
Názor na konzultaci: Za kurz od pana Žiarana jsem moc vděčná. Pomohla mi při nastavování
směru mého soustředění, výběru i vize budoucí kariéry, dodala sebevědomí a spoustu
motivace. Prostředí bylo příjemné a soukromé, takže nebyl problém se otevřít. Kurz probíhal
formou rozhovoru a také interaktivních cvičení. A nejlepší bylo, že jsem na konci dostala jasné
rady a praktické úkoly "kroky", kterými se mám vydat, abych začala na všem pracovat, což je
podle mě velice přínosné.
Názor na lektora: Pan Žiaran je velice vnímavý, ochotný a milý člověk. Má profesionální a
příjemné vystupování, úžasné znalosti a odhad na lidi. Nerozloučí se s vámi, dokud si
nestanovíte jasné kroky k tomu, abyste byli úspěšní, a i když má konzultace trvat hodinu a
půl, když to potřebujete, věnuje vám mnohem více ze svého času. Já bych ho mohla jedině
doporučit.

Saša
Názor na konzultaci: Wau, jasně a srozumitelně jsem před sebou spatřila svůj život a to, co
jsem považovala za chyby, jsem uviděla v jiném světle a jsou to moje přednosti:-) poprvé mám
pocit, že je to jednoduché a jsem nejen v pořádku, ale vlastně jsem skvělá taková, jaká jsem :)
Názor na lektora: Klobouk dolů:-) Mám z Tebe naprosto skvělý pocit, umíš v kostce na tabuli
popsat celé fungování mojí bytosti tak, že jsem to celé poprvé uviděla jasně a zřetelně před
sebou, a přitom být naladěný na to jak se cítím a nedovolit mi kličkovat a utíkat, byly to ty
nejlépe a nejefektivněji strávené hodiny:-)Podle mě za Tebou stojí celé to ekonomické vzděláni
a to tomu všemu dává super formu, řád a jednoduchost a přitom preciznost.

Petra
Názor na kurz: Kurz hodnotím jako jeden z nejpřínosnějších (možná i nejpřínosnější), jaký jsem
kdy zatím absolvovala. Před kurzem jsem nejprve měla vyplnit několik osobnostních testů.
Kurz na místě již probíhal příjemným rozhovorem. Pan Žiaran ve Vás najde věci, které jsou Vám
přirozené, které Vás dobíjejí a tím i Vaše silné stránky. Byla jsem hodně překvapená, že
vlastnosti, které jsem na sobě hodnotila jako špatné a trápila se s jejich překonáváním, se
nakonec ukázali jako mé přednosti. Lektor mi pouze nabídl jiný úhel pohledu. Kurz mi ukázal,
že jsme všichni různí a každý může najít způsob, jak nejlépe využít svůj potenciál, a hlavně
konkrétní kroky, kterými se za svým cílem, ušitým mu přímo na míru, vydat. Kurz doporučuji
úplně všem, kteří hledají svou cestu profesním životem, nebo cestu již našli a chtějí se jen
posunout dál.
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Názor na lektora: Pan Žiaran je na pravém místě. Věřím, že má opravdu talent odhalit silné
stránky v každém. Je to velmi příjemný člověk, který Vám věnuje maximum svého času, proto
se často kurz i protáhne na několik hodin. Bez nasměrování na Vaši cestu a určení prvních
kroků, jak toho dosáhnout, od něho prostě neodejdete.

Jana
Názor na konzultaci: Velmi kvalitní kurz, dobře připravený a strukturovaný. Založený na
obecně platných a funkčních principech psychoanalýzy, osobnostního a dalšího testování,
které velmi dobře odhalí profesní potenciál.
Názor na lektora: Pavel je úžasný člověk, který mi dokázal během dvou hodin změnit směr
života. Pomohl mi nalézt vlastní kvality, o kterých jsem netušila, že kvality mohou být. Díky
němu jsem pochopila, kam směřuji a jak mohu rozvíjet svůj potenciál. Ač se na první dojem
nezdá, Pavel dokáže velmi dobře člověka odhadnout a věnovat mu maximum pozornosti.

Adela
Názor na konzultaci: Celý kurz byl pojat velmi profesionálně. Pochopila jsem spoustu věcí,
které jsem si nebyla buď ochotná přiznat, nebo neviděla vůbec. Z kurzu jsem byla nadšená.
Názor na lektora: Velmi se mi líbilo, že po celou dobu byla lektorova pozornost určena pouze
mne, v klidném prostředí, kde nás nic nerušilo. Lektor byl příjemný, vstřícný a na termín jsme
se domluvili prakticky bleskově.

Simča
Názor na konzultaci: Kurz byl úžasný, předčilo to mé očekávaní. Díky tomuto kurzu jsem si
uvědomila spoustu věci a dostala náhled na to kudy se dal vydat v pracovním životě apod.
Tento kurz mužů jen doporučit.
Názor na lektora: Super člověk na správném místě pomohl mi hrozně moc.

Jana
Názor na konzultaci: Doporučuji všem, kteří tápou a hledají se. Pochopila jsem, proč jsem radši
o samotě a proč mě vyčerpává setkávání s lidmi, kteří nejsou na stejné vlně jako já.
Názor na lektora: Velmi příjemný člověk, našel si čas na osobní setkání v Olomouci, pomohl
mi pochopit mou cestu co se týká profesního života.

Patricia
Názor na konzultaci: Pre identifikovanie silných stránok, ich pochopenie a usmernenie
považujem kurz za veľmi prínosný. Určite odporúčam každému kto má záujem preskúmať
svoje predispozície a využiť ich ku kariérnemu smerovaniu.
Názor na lektora: Oceňujem hlavne neformálny a prirodzený Pavlov prístup, ktorý mi umožnil
voľne vyjadrovať moje myšlienky a postrehy. Tie boli vypočuté s plnou pozornosťou a okamžite
zachytené, zohľadnené a vsadené do kontextu. Pavel má z môjho pohľadu veľmi dobrý
teoretický základ, schopnosť vidieť súvislosti a podtrhnúť dôležité fakty, ktoré sú ďalej
nasmerované konkrétnym smerom.
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Tomáš
Děkuji Pavlovi za intenzivní schůzku, ve které byla všechna pozornost upřena na mě, a měl
jsem šanci nahlídnout sám do sebe natolik hluboko, abych si uvědomil plno věcí, které jsem
doposud neviděl. Jsem za to rád, doporučuju komukoli :)

Petr
Pavel mi pomohl udělat si sumarizaci mých silných stránek (a života celkově), což mi v
budoucnu pomůže začít na nich stavět. Kurz byl zakončen malou aktivitou, která mě přinutí
využít to, co jsem se dozvěděl. S Pavlem jsme i nadále v kontaktu. Tímto ještě jednou děkuji.
:)

Michal
Názor na konzultaci: Otevřel nový pohled na moji kariéru. Vytvořili jsme "akční plán" s
konkrétními kroky. Získal jsem odvahu a našel směr.
Názor na lektora: Přátelský, motivující a skvělý posluchač.

Aleš
Názor na konzultaci: Přiznávám, že jsem byl o něco těžším případem – hlavním tématem bylo
podnikání. O toto téma jsem se zajímám už delší dobu, ale i přesto jsem si z kurzu odnesl cenné
poznatky.
Názor na lektora: Lektor byl velmi ochotný, bylo vidět, že je nadšený pro věc a snaží se o co
nejlepší výsledek. Rozhodně příjemná zkušenost.

Marianna
Názor na konzultaci: Pre mňa osobne veľmi prínosný a dobre strávený čas, počas ktorého som
si utvrdila mnohé veci, ktoré som o sebe predpokladala. Zároveň som získala i nový pohľad na
ďalšie skutočnosti. Najviac ma zaujalo, ako vám neznámy človek, ktorý vás nepozná, povie o
vás viac než vie možno váš najlepší kamarát :). Už len nabrať viac odvahy a vykročiť za snami.
Kurz je veľmi dobre koncipovaný, má hlavu a pätu a dáva mi zmysel.
Názor na lektora: Človek, ktorý sa našiel v tom, čo robí a má obrovskú chuť posúvať sa vo
svojom obore ďalej. Pavel vie prepojiť naštudovanú teóriu s reálnymi životnými situáciami.
Zároveň je veľmi vnímavý k tomu, čo človek rozpráva, k jeho emóciám. Príjemné, rozvážne
vystupovanie.

Táňa
Názor na konzultaci: Naozaj zaujímavo vedený kurz, na ktorom sa človek o sebe dozvie
hromadu vecí, ktoré interne možno trochu tušil aj dopredu, ale až po vysvetlení s nadhľadom
začne všetko dávať naozaj zmysel. Trochu ľutujem, že som niečo podobné neabsolvovala pár
rokov dozadu, pred nástupom na VŠ. Rozhodne doporučujem (a išla by som znovu!),
jednoznačne skvele strávené 2 hodiny života.
Názor na lektora: Dr. Žiaran pôsobí veľmi sympaticky, všetky informácie vie skvele vysvetliť a
samotné kurzy ho viditeľne bavia. Je výborným poslucháčom, mnoho vecí si (bezchybne)
odvodil aj bez zdĺhavého vysvetľovania a zasadil ich do celkového kontextu. Za mňa veľmi
prínosné stretnutie.
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Markéta
Názor na konzultaci: Kurz byl pro mě skutečně přínosný. Oceňuji velmi individuálním přístup,
který pružně reagoval na moji osobnost. Pavel je opravdový profesionál, který ví, co dělá a je
na něm vidět, že ho to baví. Dozvěděla jsem se o sobě některé nové věci, ale spíše utvrdila v
těch, které tuším. Byl to skvělý impuls k hledání naplňující práce.
Názor na lektora: Pavel je velmi sympatický a empatický lektor. Je na něm vidět, že je skutečně
zapálený pro to, co dělá. Má podle mě dobrý vhled, protože dokáže velmi dobře číst mezi
řádky. Zároveň se odkazuje na studie psychologů, ze kterých vychází. Jeho způsob práce mi byl
velmi sympatický, nebála jsem se v jeho přítomnosti jít do hloubky témat týkajících s mojí
osobnosti.

Iva
Názor na kurz: Kurz bol pre mňa veľmi prínosný, ale len ťažko sa dajú popísať moje dojmy z
neho, pretože si myslím, že koľko ľudí Pavla navštívi, toľko rôznych podôb sedenie bude mať.
Ja osobne som sa o sebe veľa dozvedela, a určite to nebolo moje posledné stretnutie s Pavlom.
Názor na lektora: Pavel je veľmi zapálený pre to, čo robí a snaží sa, aby boli zapálení zo svojej
práce aj jeho klienti. A ak zapálení zrovna nie sú, práve na tomto sedení ľudia môžu odhaliť
svoje silné stránky. A to nadšenie alebo "nakopnutie" automaticky príde :-)
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