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Trénink umožní i lidem s nižší intuicí nacvičit vnímání
sedmi základních emocí a získat tak skokovou výhodu
v situacích, kdy potřebujete výborně rozumět svému
komunikačnímu partnerovi - ať už v kontaktu se
zákazníky, kandidáty na otevřenou pracovní pozici,
vyjednávání, obchodování, manažerské praxi či třeba
manželství a rodičovství.  Ano, můžete se naučit rozumět
svému dítěti dříve, než ho naučíte mluvit.

U!anatomie emocí

obsah tréninku:
Jak fungují naše emoce?
Jak odečítat 7 primárních emocí z výrazu tváře?
Jak číst velmi jemné nebo i potlačované emoce? 
Jak s emocemi pracovat?
Nácvik pomocí analýzy fotografií a videí.
Interaktivní nácvik rozhovoru mezi účastníky.

Unikátní metoda umožňující čtení i těch nejjemnějších
emočních reakcí z výrazu tváře. Díky napojení
mimických svalů na nervový systém, který nemůžeme
ovládat vůlí, je možné odečíst i potlačované či
skrývané emoce. Třeba když řešíte konflikt,
vyjednáváte o koupi domu nebo hrajete poker.

rozsah tréninku: 1 den (09:00-17:00)

cena tréninku: 55.000,-  bez DPH

Metoda je založena na celoživotním výzkumu prof. Paula Ekmana, jehož
výsledky jsou publikovány v impaktovaných vědeckých publikacích.
Ekman je 59. nejcitovanější psycholog 20. století a podle American
Psychological Association patří k nejvlivnějším psychologům historie.

trenér: Jan Ženatý



U!anatomie 
lži

Odhalování lži je takřka svatým grálem
psychologie, ke kterému dosud neznáme
spolehlivou cestu. Využití Ekmanovy metody  
dovoluje zpřesnit pozorování potenciálních
stop lži (tzv. Hot Spots) a učí, jak je
ověřovat pomocí cíleného dotazování.

Pro svou spolehlivost je využívána
specialisty na vedení výslechu a operátory
bezpečnostních služeb v poli - např. NATO,
New Scotland Yard, CIA.

netrénovaný člověk v průměru
odhalí 40% lží

Ekmanova metoda dovolí odhalit
až 60% lží pozorováním...

... a až 80% lží v rámci vedení
rozhovoru

obsah tréninku:
Jak zní a vypadá pravda a lež?
Co je možné číst z jednotlivých kanálů?
Jak identifikovat Hot-Spot? 
Jak formulovat ověřovací otázky?
Nácvik pomocí analýzy videí.
Interaktivní nácvik mezi účastníky.

Trénink Anatomie lži rozšiřuje metodu čtení emocí z tváře o analýzu
dalších čtyř kanálů komunikace (obsah výpovědi, gestikulace, hlas,
verbální styl) a ukazuje cesty, jak ověřovat nekonsistentní informace ve
vyjednávání, náborovém pohovoru, obchodním jednání, speed-datingové
konverzaci nebo třeba při hraní městečka Palermo.

rozsah tréninku: 1 den (09:00-17:00)

cena tréninku: 55.000,-  bez DPH

trenér: Jan Ženatý



Někdy se člověk nejvíce naučí, když se nevěnuje přímo vzdělávání.
Někdy se tým nejlépe semkne, když se nezaměřuje přímo na spolupráci. 

Firewalking  je silná zážitková metoda, která  nás  učí zvládat náročné
situace a překonávat obtížné výzvy. To vše s nadhledem, lehkostí a
podporou svého týmu. 

Umění rozhodnout se, vypnout pochybnosti a udělat první jisté kroky 
 nabírá v prostředí žhavých uhlíků zcela nové souvislosti. 

Workshop obsahuje mentální i fyzickou přípravu, která je završena
přechodem rozžhaveného uhlí o teplotě 500-700 ℃ . Uhlí je připraveno
spálením hranice březového dřeva přímo v místě konání.

Volitelnou součástí přípravy je set aktivit od přerážení dřevěné desky,
chůze po rozbitém skle, lámání šípu krční jamkou a ohýbání ocelových
roxorů.

Účastníci si vedle samotné zkušenosti s přechodem odnesou doporučení
pro práci s vlastními emocemi tváří v tvář novým a náročným situacím.
Pozornost je věnována problematice emocí, rozhodování, sebepřekonání
a dosahování cílů.

Zajištění maximální bezpečnosti celé akce je hlavním cílem a úkolem
certifikovaného instruktora firewalkingu (licence Firewalking Institute of
Research and Education) Jana J. Ženatého, který byl certifikován pro
vedení těchto workshopů v roce 2007.

U!firewalking 
empowerment training

rozsah tréninku: 1 den (10:00-21:00) či Půlden (15:00-21:00)

cena tréninku: 95.000,- či 70.000,-  bez DPH

trenéři: Jan Ženatý a Jakub Šmakal



U železné lávky 6, Praha 1 - Malá Strana, 118 00

molekule@selfishkiwi.cz
 
+420 605 410 417
 
www.selfishkiwi.cz

U!team

Selfish Kiwi s.r.o.

máme vás rádi

http://www.selfishkiwi.cz/
https://www.instagram.com/selfish_kiwi/
https://www.linkedin.com/company/70899913/
https://www.linkedin.com/in/filip-lepier-55106834/
https://www.linkedin.com/in/jakub-%C5%A1makal-a9166156/
https://www.linkedin.com/in/janzenaty/
https://www.linkedin.com/in/mu%C5%BE-s-pytl%C3%ADkem-na-hlav%C4%9B-78b746208/
https://www.youtube.com/watch?v=ljGB1vlUD1g

