Teambuilding

P r e d n á š k a

Ako a prečo skvalitniť svoj spánok
štúdiami podložené tipy a triky (60-90 min.)

Spánok je najdôležitejším regeneračným prostriedkom ľudského tela a preto by
sme ho nemali brať na ľahkú váhu. Ako vyzerá spánkový cyklus, čo ho
ovplyvňuje, čo konzumovať pred spaním a čo doplniť aby bol čo najkvalitnejší sa
dozviete na prednáške s výživovým poradcom.

P r e d n á š k a

Zero waste a Less waste filozofia
história, základné princípy a prax (60-75 min.)

Čo sa aktuálne deje s našou planétou? Ako vplýva výroba produktov, služieb
a spotreba ľudstva na klimatické zmeny. Čo vlastne znamená zvýšenie teploty  
o 1,5ºC pre svetový a lokálny ekosystém? Ako vplýva znečistenie a otepľovanie
morí na nás vo vnútrozemí? Čo znamená strom pre ovzdušie a pôdu a čo sa
deje pri odlešňovaní? Ľudská činnosť mení prírodné cykly, ktoré následne menia
ľudskú činnosť. Svetový ekosystém funguje ako vzájomné prepojenie týchto

elementov a my sa pozrieme, v akom sú stave.

Workshop

Upcyklácia pánskych košiel

výroba nových kusov oblečenia zo starých košiel (150-180 min.)
Upcycling (upcyklácia) znamená dať textilnému odpadu druhú šancu a vyrobiť  
z neho niečo nové s vyššou hodnotou, než mal pôvodný materiál. Ponúkame
Vám možnosť naučiť sa niečo o tom, ako si môžete opraviť poškodené
oblečenie. Nemusíte sa báť, je to jednoduché, stačí na to ihla, niť a dobrý nápad
ako si oblečenie prerobiť.

ŠKOLA NEVARENIA

2x
stanoviská

15
min.
na stanovisko

10
osôb
na stanovisko

škola nevarenia

Príklad stanovísk
1. Nevarená mrkvová polievka s kešu orieškami, kari a kurkumou 
2. Cuketové necestoviny s pomodoro bazalkovou omáčkou a strukovinou

škola nevarenia

Ako to funguje?
Škola nevarenia hravým a interaktívnym spôsobom odhalí jednoduché a rýchle
recepty, ktoré sú zložené výživovými poradcami tak, aby obsahovali správne
zastúpenie živín, otestované kuchármi tak aby vynikajúco chutili. Vy si ich
vyskúšate na vlastnej koži.

Športový deň

Meranie telesnej kompozície  
s výživovým poradcom
štúdiami podložené tipy a triky (60-90 min.)

Počas merania s výživovým poradcom sa dozviete základné údaje o svojom
tele, ktoré by Vás mali zaujímať, ak máte akékoľvek diétne ciele. Impedančná
analýza je metóda, ktorá meria telesnú kompozíciu slabým elektrickým prúdom.
Ten prúdi ľudským telom, pričom sa pri prechode rôznymi tkanivami stretáva
s rôznym odporom. Prístroj tento odpor následne vyhodnocuje a prináša veľmi
presné údaje o celkovej, aj segmentálnej kompozícii - % tuku, svalov, vody
v tele, ale aj iných hodnotách.

P r e d n á š k a

Najúčinnejšie diétne režimy
(60-90 min.)
Diétnych

a stravovacích režimov nájdete mnoho, z každej strany sa na nás valí
zaručená metóda, či zázračná potravina. Ale aký je naozaj zaručený stravovací
režim, ktorý nebudeme musieť nazývať diétou, to sa dozviete na prednáške  
s výživovým poradcom.

tréning

Box/ Thajský box/ Ženský box
(60 min., kapacita 20 osôb)

Thajský box už dávno nie je doménou pouličných bitkárov. Stal sa obľúbeným
športom celebrít, hercov aj biznismenov. Tréning netrvá dlhšie ako hodinu, no
jeho intenzita prináša prekvapivé výsledky. Počas cvičenia budete zapájať celé
telo, najmä ramená, prsia, chrbát, brucho a zadok. Vysoké tempo zaručuje
efektívne spaľovanie tukov a posilnenie kardiovaskulárneho systému,
vytvarujete si telo a získate nečakanú silu a vytrvalosť.

B e ž e c k ý w o r k s h o p

Technika behu a správne
návyky bežca
(60-90 min.)

Bežecký workshop objasní začiatočníkom, ale aj pokročilým všetky dôležité
aspekty behu. V rámci teórie si prejdete okruhy techniky behu, ako vyzerá
správny došľap, nastavenie ťažiska, držanie tela, postoj či techniku dýchania.
Poviete si ako má vyzerať výživa bežca pred a po výkone, ako sa rozcvičiť pred
behom a vystrečovať po ňom.

Konferencia

Meranie stresu

Vyšetrenie autonómnej
rovnováhy a správa o stave stresu
(4 osoby/hodina) /min. 6 hodín

Neinvazívne vyšetrenie, ktoré sa vykonáva na základe metódy HRV (heart rate
variability – variabilita srdcovej činnosti), ktorá analyzuje srdcovú frekvenciu.
Metóda dokáže vyhodnotiť úroveň prežívaného stresu, úroveň psychického,
fyzického stresu, stresovú odolnosť a celkovú vyčerpanosť organizmu. Výsledky
a možné riešenia sú konzultované psychológmi.

P r e d n á š k a s p s y c h o t e r a p e u t o m

Konflikt ako základný stavebný
kameň utužovania

vzťahov
história, základné princípy a prax (60-75 min.)

Podľa najnovších psychologických a neurologických štúdií, väčšina našich
rozhodnutí je ovplyvňovaná emóciami. Ako sa naučiť pracovať so svojimi
emóciami a nepodľahnúť skresleniu úsudkov sa dozviete na prednáške so
skúsenou psychoterapeutkou.

Fyzio workshop

Uvoľnovacie cviky počas
pracovnej doby
(60-90 min.)

V rámci workshopu si spoločne prejdete problematiku správneho držania tela
pri rôznych činnostiach a základných pohybových vzoroch. Na vlastnom tele si
vyskúšate ako by mal vyzerať správny postoj, ako zaktivovať a používať hlboký
stabilizačný systém pri akejkoľvek aktivite, dozviete sa ako sa efektívne
rozhýbať v kancelárii, alebo sa správne vystrečovať. Workshop je vedený
voľnejšou formou diskusie s odborníkom, ktorý rád zodpovie všetky Vaše otázky
ohľadom problematických partií a problémov s nimi spojenými, takže si
neváhajte pripraviť svoje otázky.

