
МРІЙТЕ ПРО НЕМОЖЛИВЕ -  
ОТРИМУЙТЕ ВСЕ, ЩО ЗАБАЖАЄТЕ!

Що краще в житті: вірити у власні сили й ризикувати чи
поводитися обачно й не намагатися стрибати вище голови?

семінар - практикум

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I - III СТУПЕНІВ №250 

З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ

                    СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ

              ЛЮДМИЛА ГРИГОРЕНКО



Компетентність
взаємодії із собою

 

Self-
менеджмент 

Компетентність мислення
(пізнання)

Навички досягнення
особистої

ефективності  Компетентність
взаємодії з іншими

людьми

Персональний
брендинг 

Якщо у Вас почали з'являтися думки, що Ви хочете від життя більшого і можете більше,
значить, настав час переходити на новий етап! Час розібратися з мотиваторами,

занепадом сил та енергії, почати керувати собою та впливати на світ! 
 
 

      ТЕМИ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ



ПРАЦЮЄМО ЛЕГКО ТА ОТРИМУЄМО ЗАДОВОЛЕННЯ

ПИСАТИ В ЧАТ, КОЛИ ПРО ЦЕ ПРОСЯТЬ.

ФІКСУВАТИ ГОЛОВНІ ДУМКИ.

ДАВАТИ РЕАКЦІЮ, ЗВОРОТНІЙ ЗВ`ЯЗОК.

ЗАДАТИ ПИТАННЯ В КІНЦІ ЗУСТРІЧІ.

ВІДКЛЮЧИТИ СВІЙ МІКРОФОН.

Ваш мозок може абсолютно все. Потрібно лише переконати себе в цьому. Руки не

усвідомлюють, що вони не вміють відтискатись, ноги не усвідомлюють, що вони

невитривалі. Це знає мозок. 

Якщо ви переконаєте себе, що ви можете все, ви дійсно все зможете.
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Справи, невиконання яких негативно 
позначається на досягненні 
поставленої мети
Справи, невиконання яких може 
стати причиною труднощів та 
неприємностей
Справи, які стосуються здоров'я

Квадрат A: 
важливі та термінові справи

Квадрат B: 
важливі, але не термінові справи

Всі поточні відносини, пов'язані з 
основною діяльністю, планування та 
аналіз роботи, навчальні та спортивні 
заняття, дотримання оптимального 
графіка та режиму харчування.

Квадрат C: 
термінові, але не важливі справи

Нав'язані ким-небудь із боку зустрічі або 
переговори, святкування днів народження 
не дуже близьких людей, раптово виникли 
клопоти по дому, усунення не життєво 
важливих, але потребують уваги 
відволікаючих факторів, а також інші 
всілякі справи, які не просувають вас 
уперед, а лише гальмують.
Квадрат D: 
не термінові та не важливі справи

Розмови по телефону з друзями про 
щось несуттєве, непотрібне листування 
або проведення часу в соцмережах, 
перегляд серіалів та різних 
«отупляючих» телепередач, комп'ютерні 
ігри тощо.

не важливо
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Self- 
менеджмент 

Veni Vidi Vici
 



"Self" - це "власна особистість", "сам,   особисто". 

Ме́неджмент (або «управління») — це процес планування,

організації,мотивації та контроль з метою досягнення координації ресурсів

необхідних для ефективного виконання завдань.

Self-менеджмент - це управління собою.  

Самоуправління. Самоорганізація.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C


Self-менеджмент -
це управління собою

№ 1 Навичка правильного планування
Потрібно працювати там, де ти можеш і хочеш стати професіоналом. Треба завжди чітко визначати мету та кроки її досягнення.

№ 2  Навичка ділових переговорів
Стратегія «Виграв – Виграв» - насамперед співпраця, а не арена боротьби.

№ 3  Навичка управління часом
Це коли ви щодня вирішуєте, що потрібно зробити насамперед для того, щоб досягти своїх цілей.Виконання важливих 

справ наближає до наміченої мети. Термінові ж відносини переключають він вашу увагу, не надаючи у своїй великого 

впливу вашу мету.



Self-менеджмент -
це управління собою

№ 4 Навичка лідерства
Рішучість - здатність приймати рішення. Іноді нерішучість гірша, ніж неправильне рішення. Навчитися приймати той 

факт, що всі ми робимо помилки - багато помилок - і вчимося на помилки.

№ 5 Самомотивація
Вміння отримувати користь з рутини. Нагорода собі коханому при завершенні роботи, нагорода тут і зараз!

 

 

 

 



постановка цілі – аналіз і формування особистих цілей;

планування – розробка планів і альтернативних варіантів своєї діяльності;

прийняття рішень по конкретних справах;

організація і реалізація – складання розпорядку дня й організація особистого 

трудового процесу з метою реалізації поставлених задач;

контроль – самоконтроль і контроль підсумків (у разі потреби – коректування 

цілей);

інформація і комунікації – фаза, властива у визначеній ступені усім функціям, тому 

що і комунікації, і обмін інформацією необхідні на усіх фазах самоменеджменту.

 Щоденне рішення різного роду задач і проблем можна представити у 

виді ряду різних функцій, які знаходяться у визначеній взаємозалежності 

між собою і, як правило, здійснюються у визначеній послідовності. 

Процес самоменеджменту в аспекті послідовності виконання конкретних 

функцій:



Ми живемо у світі, який американці називають VUCA -

абревіатура від volatility, uncertainty, complexity і ambiguity.  

нестабільний 

невизначений

складний

неоднозначний 
Саме такий сьогоднішній світ - і він не збирається змінюватися. 

VUCA-СВІТ



ЕПОХА ІДЕЙ
Прогрес сьогодні - це справа рук креативних ідейників 
бо в них є сміливість пропонувати і вони не бояться 
невдач. 
                                        Але
Коли ви стикаєтеся з ідеєю, задавайте собі три запитання:

- Чи хочу я це побачити ще раз?
- Чи хочу я поділитися цим?
- Чи хочу я це поліпшити?



1. Далі буде складно
2. Далі буде незрозуміло

3. Далі буде самотньо
4. Далі буде неправильно

5. Спустошення від діяльності, що для людини безглузда
6. Страх зміниться на фонову тривогу, тиху і постійну

7. Вигоряння від швидкості життя
8. Друзі стануть розкішшю

9. Діти будуть розумнішими за дорослих  
10. Гроші будуть рівними енергії

10 ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ МАЙБУТНЬОГО







Де я знаходжусь в цей час? Оцінити слабкі та сильні 

сторони.

Куди я хочу рухатися? Оцінити можливості та загрози.

Як я збираюся це зробити?

  Стань творцем свого життя мрії!

       Важливо навчитися не ототожнювати себе з іншими,  

визначити границі свого «я», вивчити його слабкі та сильні 

сторони. 

       Знайдіть свою справжню силу, внутрішню, як сила духу, 

сила думок і вчинків.



10 коучингових питань, які 

допоможуть зрушити з мертвої точки.
• Що ти вже зробив в напрямку бажаного результату?

• Що спрацювало, а що ні?

• Які навички, здібності, знання, ресурси у тебе є, які можуть просунути ще на один крок до 

бажаного результату?

• Хто може допомогти в досягненні мети?

• Що б ти зробив, якби ти був експертом в області своєї мети?

• Що б ти порадив своєму другові, якби він виявився в схожій ситуації?

• Який перший крок зробила би людина, яка тебе надихає і є для тебе авторитетом?

• Як би ти вчинив у своїй ситуації, якщо мав би достатню кількість часу?

• Які дії ти б зробив, якщо мав би достатню кількість грошей.

• Чого ти уникаєш, залишаючись застряглим на цьому етапі? 



Намагайтеся ставити реальні завдання 

Зосереджуйтесь на темах, які сприяють

досягненню ваших цілей та особистої місії.

Розділяйте глобальні та тактичні цілі.

Формулюйте цілі у традиції SMART.

Записуйте або оформляйте цілі.

 
 

3 найпростіші послідовні етапи у тій

справі, яку хочу розпочати. Я

дозволяю собі виконати лише ці три

етапи. 

Після закінчення третього етапу я

можу залишити роботу чи я можу

продовжити.

Увійти до потоку.

Ефективний самоменеджмент полягає у слові «Ні». 

Потрібно вміти не робити багато чого. Це дає 

 можливість бути ефективним і не пускати будь-кого

у ваш запас часу. Час – ваш найцінніший ресурс.

Навчіться говорити "Ні"

Визначаємо час, коли ми повинні 

 презентувати проміжний результат тій

людині, чия думка для нас дуже

важлива.

День зустрічі перетворюється на свого

роду Дедлайн.

Дедлайн

 

Опишіть свій ідеальний день: хобі, бажання,

переконання, цінності, цікаві прєкти.

Проживіть свій ідеальний день.

Проаналізуйте, що вдалося, а ща ні.

Переплануйте свій ідеальний день.

Мій ідеальний день

 

 

Техніки самоорганізації
 

Візьміть у звичку виписувати ввечері всі

завдання на завтра. Ця проста дія допоможе

краще висипатися, адже часто причиною

безсоння буває те, що ми ввечері перебираємо

в пам'яті всі важливі справи



"Час"
"Тінейджер на мільярд"
"Рух нагору"
"Соціальна мережа"
"Всесвіт Стівена Хокінга"

Фільми для перегляду з проблеми 
Self-менеджменту:

 



Поєднувати баланс у роботі та задоволенні від

звичайного життя, від радості стосунків.

Людина, чиє життя перебуває в рівновазі, матиме

ясну голову і краще справлятиметься зі стресом. Це

не лише покращить життя загалом, а й підвищить

якість роботи людини і те, як вона взаємодіє зі

Світом.

Сенс самоменеджменту–
не бути перевантаженим! 



НАВИЧКИ ДОСЯГНЕННЯ 
ОСОБИСТОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

 
 
 

Або напишіть книгу, варту уваги, або зробіть щось, варте написання книги.
Бенджамін Франклін

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I - III СТУПЕНІВ №250 
З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ
                         СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ
                        ЛЮДМИЛА ГРИГОРЕНКО



ЕФЕКТИВНИЙ – ЦЕ ЯКИЙ? 

результативний, дійовий, приводить до
потрібних результатів, дає найбільший
ефект, рентабельний, успішний,
корисний, продуктивний, плідний,
вигідний, практичний....



ЦЕЙ СВІТ ПОТРЕБУЄ ВАС!
У ЧОМУ ОСНОВА ЕФЕКТИВНОСТІ? 

У ПОЗИТИВНОМУ МИСЛЕННІ ТА СТРЕСОСТІЙКОСТІ, 
В УМІННІ РОБИТИ ПРАВИЛЬНІ ВИСНОВКИ ЗІ СВОЇХ ПОМИЛОК
 І КЕРУВАТИСЯ НИМИ НАДАЛІ, У ПРАГНЕННІ ДО НАВЧАННЯ, 
ВДОСКОНАЛЕННЯ. ЦЕ ТЕ, ЩО РУХАЄ ЛЮДИНОЮ,
МОТИВУЄ ЇЇ І З ЧОГО ПОЧИНАЄТЬСЯ ШЛЯХ ДО УСПІХУ. 
ЗАЛИШИЛОСЯ ТІЛЬКИ ЗРОЗУМІТИ, 
ЯК ПРАВИЛЬНО ВИКОРИСТОВУВАТИ СВОЇ РЕСУРСИ

дозвольте собі більше, ніж звичайно!



УСТАНОВКА ЦІЛЕЙ - ВЧИТИСЯ ГРАМОТНО СКЛАДАТИ СВОЇ ЦІЛІ;
ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ - ВЧИТИСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ 
ОБМЕЖЕНУ КІЛЬКІСТЬ РЕСУРСІВ, ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ;
СОЦІАЛІЗАЦІЯ - ВЧИТИСЯ ВЗАЄМОДІЯТИ З ЛЮДЬМИ.

                  ОСНОВУ ОСОБИСТОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ      
                         СКЛАДАЮТЬ ТРИ ФАКТОРИ:



ЯК РОЗВИВАТИ ОСОБИСТУ ЕФЕКТИВНІСТЬ?
Скільки людей живе в нашому світі, і нічого. Багато хто не 
то, що не замислюються про саморозвиток, в їхній картині 
світу ця потреба може викликати іронію або усмішку. 
Мають право. 

Задати собі
питання, улюблене
професійними
коучами:
«Чому для мене це
важливо?»

1

Піраміда логічних 
рівнів;
 Колесо балансу;
 Шкалування.

Визначитись. 
Якою лінійкою будете 
міряти?

2
Зрозуміти, що будь-
який розвиток має на
увазі рух - або «від»,
або «до». 
"Від" невпевненого,
розмитого. "До"
усвідомленого,
конкретного.

3

«Для того, щоб що-небудь зробити, потрібно всього дві речі – 
скласти план і дотримуватися плану!»



Хто я?
Що захоплює мене в житті найбільше?
Заради чого я готовий вставати з ліжка в самий ранній час?
Якими своїми досягненнями я пишаюся найбільше?
Чим би я найбільше хотів пишатися в майбутньому?
За що я найбільше вдячний світу?
Що в житті для мене важливіше всього?
Якими б словами я міг описати себе?
Які мої головні цінності?
Чому для мене ефективність - це важливо?

ВАЖЛИВІ ПИТАННЯ



                ШКАЛА РЕЗУЛЬТАТІВ
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фокусуємося на тому, що необхідно зробити, 
щоб до наміченого терміну ця «десятка» спрацювала



Духовність.
12.5%

Хобі. Розваги.
12.5%

Саморозвиток.
12.5%

Оточення. Друзі.
12.5%

Здоров`я і спорт.
12.5%

Любов. Сім`я. Діти
12.5%

Кар`єра і бізнес.
12.5%

Гроші
12.5%

КОЛЕСО БАЛАНСУ

Робота
33.3%

Відпочинок. Хобі. Друзі.
33.3%

Сім`я
33.3%

ієрархія 
результат

турбота
 близькість
 відносини

 почуття

гра 
інтерес



Лінь – це одна з головних причин 
невисокої особистої ефективності;
 Страх змін;
Страх перед віком;
Нерозуміння понять особиста 
ефективність та ефективність.

ПЕРЕШКОДИ НА 
ШЛЯХУ ДО 

ОСОБИСТОЇ 
ЕФЕКТИВНОСТІ



ЦЕЙ СВІТ 
ПОТРЕБУЄ ВАС!

 Пропоную практику 
«СІМ КРОКІВ САМОКОУЧІНГА ДЛЯ

ДОСЯГНЕННЯ СИЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ»,
автор цієї системи самокоучінга є

датський коуч Джек Макани

"ЩОДЕННИК ДЛЯ ТИХ, 
ХТО ХОЧЕ КОЖЕН СВІЙ 

ДЕНЬ НАПОВНИТИ 
ЖИТТЯМ :)

 
 
 
 

Я вітаю всіх з вступом в Новий рік свого життя! 
Це цілих 365 днів, 52 тижні, 12 місяців, 8760 

годин! 

ЗАЛИШИЛИСЬ ЗАПИТАННЯ? ПОТРІБНА ДОПОМОГА?
ВИ МОЖЕТЕ ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ

(098)2210235
ЗАДАТИ ПИТАННЯ ЧЕРЕЗ САЙТ

http://surl.li/kojl 



Персональний 
брендинг 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I - III СТУПЕНІВ №250 
З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ
                         СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ
                        ЛЮДМИЛА ГРИГОРЕНКО

Досконалість – це не тоді, коли нічого додати, 
а тоді, коли нічого відняти.
                                                                 Антуан де Сент-Екзюпері 



Визначення слова «бренд» різними авторами
Бренд — це не річ, продукт, компанія або організація. Бренди не існують в реальному світі —

це ментальні конструкції. Бренд найкраще описати як суму всього досвіду людини, його

сприйняття речі, продукту, компанії або організації. Бренди існують у вигляді свідомості або

конкретних людей, або суспільства.

                                                     James R. Gregory, з книги «Leveraging the Corporate Brand»
Бренд — це більш, ніж реклама або маркетинг. Це все, що приходить в голову людині щодо

продукту, коли він бачить його логотип або чує назву.

Бренди — це образні уявлення, збережені в пам'яті зацікавлених груп, які виконують функції

ідентифікації і диференціації й визначають поведінку споживачів при виборі продуктів і

послуг.   - Франц-Рудольф Еш

Бренд – це більше ніж просто назва чи логотип. Це впізнавана емоція, яку викликає компанія,

продукт або певна відома особа. У процесі брендингу формуються правильний образ та

комунікації, через які люди сприйматимуть бренд.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F


         БРЕНД
 імідж;

 індивідуальність;

 ідентичність через сприйняття та асоціації;

цінності;

культура.

ДУМАЮТЬ!  КАЖУТЬ!  ВІДЧУВАЮТЬ! 



       ЯКИМ Я ХОЧУ БУТИ?                                        ДЛЯ КОГО Я?
     Я -  ІДЕАЛЬНИЙ БРЕНД         ЯК ВИГЛЯДАЮТЬ  МОЇ ПОКУПЦІ?  

БРЕНД - ЦЕ ПРО РІШЕННЯ ПРОБЛЕМ



Брендинг – це створення точної та правильної 
комунікації про те, яким є ваш бренд, її 

підтримання або видозмінення

Головне завдання – зрозуміти ідею і цінності продукту та за 

допомогою певних атрибутів донести її людям
Стратегічний етап. Він охоплює роботу над розумінням бренду та його сенсу. 

Важливо розібратися, що ми хочемо сказати людям та які цінності донести.

Візуальна складова. Сюди входить уся айдентика, логотип, а також невербальні 

комунікації. Зовнішні атрибути – це головні константи бренду.

Регулярна комунікація. Це рекламні кампанії, SMM та інші комунікації, що 

доносять до людей єдину ідею. 

Моніторинг ринку конкурентів.



    БРЕН�      РЕПУТАЦІЯ

Репутац́ія (лат. reputatio — обдумую, споглядаю) або

реноме ́(фр. renommée) є громадською думкою про

когось чи щось, соціальною оцінкою чи усталеними

уявленнями про особу чи об'єкт, що впливає на

ставлення суспільства до цієї особи чи об'єкта

Зниження критичності сприйняття;

Подолання кризи;

Можливість залучати кращих професіоналів у вашій галузі.

Репутація – це те, що думають про вас, а не те, що думаєте про себе ви самі.

Вам легше буде переконати громадськість, що ви варті уваги, якщо до цього 

дотримувались своїх обіцянок і створили довірчу комунікацію.

Якщо вам вдалося завоювати хорошу репутацію, це означає, що ви змогли 

викликати довіру ваших клієнтів і партнерів:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


          Дав слово — тримай!
      Що ж вона означає й чому це так важливо — дотримувати слова? Слово — це

величезна сила, адже ïм можна поєднувати або роз'єднувати людей, викликати любов або,

навпаки, ненависть. I якщо ти комусь пообiцяв щось зробити, дав слово, те цим ти як би

говориш: Я чесна людина, на мене можна покластися.

       Людина, що не виконує обiцянок, грається словами, нiколи не заслужить поваги.

Часто буває так, що ми самi собi даємо слово, а стримати його не можемо. Обiцяємо собi,

а виконання цих обiцянок вiдкладаємо на завтрашнiй день, на наступний мiсяць.

Намагаючись виконувати обiцяне, людина привчає себе до дисциплiни, до зiбраностi,

принциповостi. 

          А Ви людина слова? Не кидає порожнiх обiцянок? 

Репутаційний капітал Капіталізація репутації Монетизація репутації Я та інші



Рольова гра
"КУПИ СЕБЕ САМ!"

Я не прошу;

Кому це потрібно;

Я навіть не знав, що так можливо.

Позбавтесь переконань:
Світогляд породжує вчинки

Вчинки формують репутацію

Репутація працює на приріст авторитету.

Важливо розуміти:

Інформаційний портрет

Випишіть все страшне про себе, все, що непокоїть у минулому. 

Страхи, про які ви боїтеся, що хтось дізнається. 



ЧАС СТВОРЮВАТИ СВІЙ БРЕНД! 
ЧАС СТВОРЮВАТИ СВІЙ БРЕНД?

                              "БРЕНД  - Я"
                                   Як розвиток бренду буде впливати на Вас

Відпочинок
10

Хобі/захоплення
10

Элемент 3
10

Кар`єра
10

Здоров`я
10

Родина
10

Навчання
10

Духовний розвиток
10



ЕТАПИ БУДОВИ 
БРЕНДУ 

1. ІМ`Я
16.7%

2. ДЕСКРИПТОР
16.7%

3. СЛОГАН
16.7%

4. ВІЗУАЛІЗАЦІЯ/ОБРАЗНІСТЬ
16.7%

5. УПАКОВКА
16.7%

6. ЗМІ
16.7%



ЯКИЙ Я БРЕНД?

хто я

навіщо я
 

для кого я?

цінність цінності

цінність

чітка презентація



Випишіть все страшне про себе, все, що непокоїть у минулому. Страхи, про які ви боїтеся, 

що хтось дізнається.

Зробіть вправу "Яким я хочу бути" з позиції саморозвитку, професійної майстерності.

Зробіть техніку "Сходи" – хто я, для кого я, навіщо я, цінність, цінність цінності, чітка 

презентація.

Легкі вправи для щастя.

Кожен ранок починайте з посмішки. Кожен день закінчуйте посмішкою. Звикли 

посміхатися? Додайте сміх. 

Пам`ятаєте положення тіла, коли ви відчуваєте провину? Коли вас повчають, сварять?

Дайте посил зняти тягар з ваших плечей, вирівняти спину, рухатись впевнено та легко.

Змініть "-" на "+". Кожен з нас використовує слова, яки не додають оптимізму - ледача, 

непостійна, агресивна.... Знайдіть синонім, який змінює посил - еноргозберігаюча, творча, 

заряджена...

                                        ВИ НАЙКРАЩІ!



СЕРТИФІКАТ 

 ВДАЛО ВІДВІДАВ/ЛА СЕМЕНАР ПРАКТИКУМ

Селф-менеджмент. 

Навички досягнення особистої ефективності. Персональний брендинг. 
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