
David Rejl
pfiedstavuje semináfi

TRIALITY

Místní knihovna 
Pavla KfiíÏkovského Holasovice, I. patro

3. fiíjna 2015 od 13 do 18 hodin

V tomto unikátním semináfii najdete pochopení vlastní osobnosti a lidí kolem vás. Pfiestanete bojovat
se situacemi, které vás roky tíÏí a práce i osobní Ïivot se pro vás stanou hrou. Tento semináfi vám hu-
morn˘m zpÛsobem ukáÏe,  jak docílit pohody ve vztazích, pochopit lidi, s kter˘mi se dennû setkáváte
a komunikovat s nimi zpÛsobem, kter˘ je pro obû strany velk˘m pfiínosem. Nûkolik hodin stráven˘ch
s Davidem vám zmûní nejen vá‰ profesionální, ale i osobní Ïivot k lep‰ímu.

David Rejl je soukrom˘ podnikatel od roku 1979 Ïijící v USA. Pracoval v Hollywoodu s osobnostmi jako
Jack Lemmon, Gregory Peck, Burt Lancaster, Bob Hope, Victoria Principal. Ve svém nakladatelství stál  u
zrodu mediální hvûzdy Johna Graye autora knihy MuÏi jsou z Marsu a Îeny z Venu‰e.  Jako úãastník i jako
organizátor pro‰el mnoh˘mi semináfii urãen˘ch k osobnímu rÛstu a poznání sebe samého.

Uplatnûní v soukromém Ïivotû

E Pochopíte kdo jste 

a proã se v urãit˘ch situacích chováte tak,
jak se chováte.

E Pochopíte své bliÏní a budete tak schopni 

s nimi lépe vycházet.
E Zaãnete si více váÏit toho, 

kdo jste a pfiestanete bojovat s tím, kdo nejste.
E Pfiestanete bojovat s Ïivotními situacemi 

a Ïivot se vám stane více hrou.
E Budete moudfiej‰í pfii v˘bûru svého protûj‰ku.

Uplatnûní v profesionalním Ïivotû

E Porozumíte lépe sv˘m zákazníkÛm.

E Rychleji dosáhnete v˘sledkÛ.

E Budete lépe t˘movû spolupracovat.

E Uzavfiete více obchodÛ.

E Rychleji si vytvofiíte dobré vztahy.

E Urychlenû vytvofiíte potfiebnou motivaci.

E Získáte oãividnû nároãnûj‰í klienty.

E Získáte vût‰í kontrolu.

E Zefektivníte osobní prezentaci.

E Zv˘‰íte v˘dûlek a uspofiíte ãas.

E Zvût‰íte sebedÛvûru a osobní hrdost.

Více informací na
http://www.Triality.cz 

Cena semináfie:  500,- Kã
Rezervace nutná!

Závazné pfiihlá‰ky zasílejte do 21. záfií 2015 na mail:
iva.sebelova@seznam.cz, nebo volejte na 602 125 967


