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Prednáška: Jasná myseľ: kľúč k životu bez stresu 
 
 

 
 
 

Pre koho je prednáška určená? 
 
Čo ak by si poznal jednoduché riešenie ku spokojnému a produktívnemu životu? 
Životu bez zbytočného stresu... Riešenie, ktoré si pravdepodobne doteraz nikdy 
nepočul. Riešenie, ktoré spočíva v porozumení ako funguje naša myseľ...  
 
Je čas na to, aby sme toto porozumenie konečne odhalili. V rámci tejto 
prednášky ti predostriem úplne nový pohľad na to ako sa nadobro zbaviť 
stresu, prežívať produktívny a spokojný život nehľadiac na vonkajšie okolnosti, 
tvoje vzdelanie, sociálny či ekonomický status, prípadne tvoju minulosť.   
 
Nevyžaduje si to žiadne špeciálne zručnosti, techniky, či rutiny. Základom je 
porozumenie ako si každý z nás vytvára realitu, aké princípy sa skrývajú za 
ľudským prežívaním, resp. aký je skutočný zdroj stresu. Akonáhľe to uvidíš na 
tej hlbšej úrovni, žačneš automaticky zažívať častejšie dobré pocity, tvoj život 
naberie nový smer a to čo ťa v minulosti mohlo limitovať, s ľahkosťou zvládneš.  
 
Skrátka sa z teba stane spokojnejší a zároveň produktívnejši človek. Veci budeš 
riešiť s väčšou ľahkosťou a prirodzenosťou, pričom vonkajšie okolnosti nebudú 
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mať na teba negatívny dopad. Akúkoľvek životnú situáciu budeš zvládať s jasnou 
mysľou a riešenia sa budú zdať jasnejšie ako kedykoľvek predtým.  
Dobrou správou je, že všetko potrebné máš v sebe. Všetky potrebné zdroje sú 
súčasťou tvojho JA. Hlavnou úlohou prednášky Jasná myseľ: kľúč k životu bez 
stresu je odhaliť tvoje skutočné JA a postupne ťa „zobúdzať“ v tom, kto skutočne 
si.  
Stres je najčastejšou príčinou prečo ľudia nežijú spokojný a produktívny život. Je 
konečne čas povedať stresu „STOP“ a začať žit svoj život presne podľa toho,  
ako si to TY želáš. 
 
 
Štýl prednášky 
 
Žijeme život tak, že sa domnievame, že čím lepší je náš "vonkajší", materiálny 
svet, tým lepšie sa budeme cítiť aj vo vnútri.  
Ale realita je pritom úplne opačná. Každá jedna chvíľa, ktorú zažívame v 
našom živote je vytváraná z "vnútra-von".  
  
Ak teda žijeme život spôsobom, že úspech nás privedie ku šťastiu, bohatstvo 
nám zaručí bezpečnosť, a vonkajšie okolnosti určujú naše prežívanie života, 
potom sme vystavení všetkým neistotám, pochybnostiam, a strachom, ktoré sa 
stali takou bežnou súčasťou nášho života, že si ich ani neuvedomujeme.  
  
Ak si však uvedomíme, že naša realita je vytváraná z "vnútra-von", potom 
uvidíme to šťastie, ktoré nás privedie k úspechu, bezpečnosť, ktorá nám 
prinesie bohatstvo a naše myšlienky, ktoré určujú chod nášho života.  
  
Život sa stáva menej nebezpečným miestom a človek je schopný vidieť celú 
krásu života. 
  
Ak pochopíš princíp ľudského vnímania "zvnútra-von", život sa stáva oveľa 
jednoduchším. 
 
V mojom koučingu a teda aj v rámci tejto prednášky sa nezameriavam na 
budovanie zručností a kompetencií klienta, či na zmenu jeho správania. 
Nebudem Vám ani poskytovať žiadne „zaručené“ kroky ako sa zbaviť stresu, 
prípadne ho zmierniť. Presne týmto štýlom koučingu (prednášky) sa odlišujem 
od ostatných. Keď ľudia pochopia, akým spôsobom si vytvárame realitu, akým 
spôsobom funguje naša myseľ, má to okamžitý dopad na vnímanie stresu, na 
rozvíjanie ich zručností, kompetencií a ich správanie sa prirodzene mení. Moji 
klienti odchádzajú s poznaním, na základe ktorého sú schopní sami seba 
nasmerovať tým správnym smerom.  
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Rozsah prednášky: 4 hod.  
 
 
Max. počet účastníkov: 20 
 
 
Stručný obsah prednášky:  
 

- Porozumenie princípu „z vnútra – von“ (inside out): 1 hod.  
- Vysvetlenie 3 princípov- princípov, ktoré v sebe zahŕňajú výnimočný 

potenciál: 1 hod.   
- Využitie tohto potenciálu v pracovnom i osobnom živote: STOP stresu: 

1 hod.  
- Zhrnutie a diskusia: 1 hod. 

 
 
 
Cena prednášky: 39 Eur s DPH za osobu do 15.10.;  

         potom je cena 49 Eur s DPH za osobu;  
 
 

Miesto konania prednášky:  

Trenčín 

 
 
Termín konania prednášky:  02. november 2019 
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Prednášajúci:  
 

 
 
PhDr. Michal Kopčan 
Certifikovaný mentálny tréner, profesionálny člen medzinárodnej federácie IMGCA, 
mentálny tréner špičkových športovcov; autor knihy „Myseľ šampióna“ a „Model Jasnej 
Mysle“.  
 
Svoje vysokoškolské štúdium v odbore andragogika a psychológia vzdelávania ďalej rozvíjaj 
osobným štúdiom v problematike mentálnej prípravy.  Vysokoškolské štúdium ukončil 
získaním titulu PhDr. Témou jeho rigoróznej práce bol Mentálny a Emocionálny vývoj 
v dospelosti.  
 
Svoje vzdelanie v oblasti mentálnej prípravy postupne rozširoval o ďalšie oblasti vrátane 
hypnózy či NLP. Postupne si uvedomoval, že určité "externé" stratégie fungujú iba náhodne, 
iba do určitej miery. Avšak na jednej z konferencii, ktorá sa konala v Londýne, narazil na tzv. 3 
princípy. Práve tieto princípy sa stali základom Michalovho koučingu.   
 
 
Michal je zakladateľom a konateľom spoločnosti MK coaching s.r.o.  Hlavnou pracovnou 
náplňou a poslaním spoločnosti je pomáhať ľuďom (športovcom, podnikateľom, deťom... 
atď.) objaviť v sebe svoje skryté vnútorné zdroje a dosahovať tak lepšie výkony a celkovo žiť 
spokojnejší a produktívnejší život.  
 
"Keď som porozumel trom princípom, rozmýšľal som nad tým ako by toto pochopenie podstaty 
života mohlo pomôcť mojim klientom. Bol som si však vnútorne istý, že každý z týchto ľudí môže 
pozitívne čerpať z tohto poznania. 
  
Veril som tomu, že z nášho spoločného koučingu môže mať každý z nich určitý benefit. A 
potvdilo sa mi to tým, že sa ku mne klienti vracali alebo tým, že moju prácu ďalej odporúčali 
svojim kamarátom či známym.  
  
Moji klienti sa stali mojou najlepšou referenciou".    
 
 PhDr. Michal Kopčan 
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Kontaktné údaje:  
 

 
 
MK coaching s.r.o. 
Považská 54 
911 01  Trenčín 
 
Tel.: +421 907 718 698 
e-mail: info@mkcoaching.sk 
www.mkcoaching.sk 
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