
(Bez ohľadu na to kde sa teraz
nachádzate, teraz máte

príležitosť chytiť svoje sny do
vlastných rúk a zmeniť svoj život.)

 

Mgr.Štefánia Kassai



Dokážeš všetko čo si
predstavíš a uveríš tomu.

 

 
TENTO ŤAHÁK JE POSTAVENÝ NA TAKÝCH 
ZÁKLADOCH ABY STE SA NAUČILI ŽIŤ V 
PRÍTOMNOSTI, STALI SA SEBAVEDOMÝMI 
OSOBAMI A OBJAVILI STE SVOJU HODNOTU
 A SILU. NA TO ABY STE SA STALI SEBAVEDOMÍ 
V BIZNISE, MUSÍTE SA STAŤ NIMI NAJPRV V ŽIVOTE. 
 

 

1. Odpútajte sa od minulosti.
2. Naučte sa snívať ale aj plánovať.
3. Investujte do seba samotného.

Neriešte čo bolo, ale
 pozerajte sa na to čo 
je teraz. 
Základ je uvedomiť si 
ako to máte nastavené 
vo vašom vnútri, lebo
tak vás vníma 
aj vaše okolie a rodina. 
Skúste si odpovedať.



Na ktoré miesto sa dávate v živote vy ?

Problém v dnešnom svete nastáva, že uprednostňujeme
každého ale na seba nepozeráme.

 Prečo sa hovorí ak je mama frustrovaná, unavená bez
energie tak aj to vyžaruje. 

Ale ak je sebavedomá, plná energie, života tak to je ono. 
Teda bod číslo 1 je uvedomiť si že my sme na 1. mieste
nikto iný. Očistite svoju myseľ a zastavte chaotický vír
myšlienok.
 
Pýtate sa prečo ?
 
Lebo prvý krok k úspechu v biznise a živote je práve
naša minulosť podvedomie a samotná myseľ. 
Preto naučte sa pozerať na veci s nadhľadom pokojom a
kľudom. 
 
 
K tomu aby ste sa stali úspešnými musíte mať udaný
jasný smer a cestu. Ak sa budete plácať a hľadať nikam
to nedotiahnete. 



Pýtate sa prečo ?
 
Odpoveď je jednoduchá. Nikdy nič nejde jednoducho a tak
to je aj v podnikaní.
 Preto je potrebné mať to silné PREČO. Vedieť kvôli komu to
robíte a pre koho to robíte. 

Aj keď prídu ťažké dni alebo niečo vám nevyjde tak ako ste si
predstavovali stále musíte mať to odhodlanie opätovne vstať
a pokračovať vo svojej ceste. A to bez cieľov a snov nepôjde.
Samozrejme budem k vám úprimná.

 K tomu aby ste dosiahli zmenu v živote a v podnikaní
nestačí len snívať. Musíte mať všetko pekne premyslené a
naplánované. Bez plánovania a nastavenia timemanagmentu
to žiaľ nepôjde. 

Veľakrát počúvam výhovorky typu Ale ja nemám čas…. Tak by
som chcela ale deti, domácnosť, manžel…..a podobne.

Všetko sa dá ak človek chce, len treba sa naučiť vidieť tie
príležitosti. Ja ako mamička na materskej tiež bez správneho
plánovania by som veľa vecí nespravila. Ale práve tu
prichádza tá silná chuť dosiahnuť niečo. 



Investícia je základ úspechu. 
V dnešnej dobe nič nezískate zadarmo. 
Ani vodičák vám len tak nikto nedá alebo obyčajný
rožok 
si rovnako musíte kúpiť v obchode. 

Preto ak chceme v živote dosiahnúť veľké veci musíme
začať od seba. Život máme len 1. Nie je jedno či pôjdeme
cestou pokus omyl alebo budeme mať niekoho kto nás
bude sprevádzať našou životnou cestou, dokáže nám 
poradiť pomôcť a ak vybočíme z našej cesty veľmi rýchlo
nás vráti naspäť.

 U mňa sa všetko zmenilo keď som naozaj 
prvý krát zainvestovala do seba. 
 

Práve preto viem ak mi dieťa spí 2 hodiny nebudem sa pozerať 
na facebook či si Anička kúpila novú kabelku, alebo ďalšiu hodinu
pretelefonujem s mamkou či kamarátkou.

 Buďte na seba tvrdý. 
Ak je to jediný čas využite ho naplno aby ste sa posunuli. Robte
užitočné veci. Vzdelávajte sa. Ak večer uložíte deti spať rozhodnite
sa. 
Čo je pre vás dôležitejšie dobrý film pred TV alebo možnosť 
venovať sa svojmu podnikaniu sebarozvoju a podobne ?? Dajte si
ruku na srdce a odpovedzte si. 



Je mentorkou naplneného a harmonického podnikania.

Je zakladateľkou skupiny Šťastný život v každom veku.
 
Zakladateľka programu HARMONICKÁ ŽENA v ktorej 
pomáha ženám nastaviť si telo myseľ a dušu a zmeniť svoj
 život od základov.

PS1: Ak chcete vedieť viac o tom, ako som si zmenila život od
základov aj pri 2 deťoch tak investujte do môjho 

e-booku: 
Ako som si vybudovala stabilný príjem a zmenila som si život od
základov aj pri 2 deťoch.

 
PS2: Ak chcete aby som vám osobne pomohla, tak
kliknite sem, a zistite viac o tom, ako a či vám viem 
pomôcť - (môj web)

Kto vám pomáha?
Mgr.Štefánia Kassai, ktorá...



„Keď zmeníte svoj
pohľad na veci,

zmenia sa aj veci, na
ktoré sa pozeráte.“

 
 

Mgr.Štefánia Kassai

 

stefaniakassai.sk


