


Aumakua

Potkali jsme se jako kolegové a teamleadeři vlastních oddělení. Po zkušenostech s vedením týmů 
v různých společnostech jsme nezávisle na sobě zjistili, že se naše profesní záměry přesně prolínají 
a sdílíme stejnou vizi. Vizi, která nás dovedla k tomu opustit komfortní zónu a jít vstříc společnému 

snu.   
Snu předávat dál to, co nám oběma pomohlo. Zorientovat se v sobě, vlastních myšlenkách, 

pocitech a prostředí, naučit se prioritizovat, strukturovat, komunikovat, uvědomit si své silné a slabé
stránky, přiznat je a žít celkově vědoměji a spokojeněji.  Cestou jsme prošli a procházíme, vidíme 

přínos a naším záměrem je nyní to sdílet s co největším množstvím lidí. 
 

Jsme ICF certifikovaní koučové, leadeři a sportovci. Věříme v život, poslání, záměr, sílu myšlenky 
a celistvost, tedy spojení těla - mysli - duše. 



Aumakua koučink
Koučink je základem všech akcí, které realizujeme. Je základem našeho přemýšlení, 
našich životů. Koučink je trénink mysli, pomáhá uvědomit si své silné a slabé stránky, 
nalézá vlastní cestu k řešení a vytváří osobní motivaci a vlastní závazek. Kouč je v roli 

průvodce a parťáka, který skrze přesně mířené otázky navádí koučovaného k vlastním 
stanoveným cílům, provádí nutnými změnami a je zároveň oporou pro jejich co nejhladší
zvládnutí. Koučovaný se už po prvních sezeních cítí uvolněněji, spokojeněji a s jasným a 

konkrétním plánem, co se stane, kdy se to stane a jak se to stane.  
Koučink je podle nás dnes nejlepší metoda na rozvoj sebe samého, týmu a vůbec života.  

 
Absolvovali jsme 3 - letý koučink výcvik pod mezinárodní organizací ICF (International 

Coach Federation) a pracujeme s vrcholovými manažery, jejich týmy, ale i jedinci, kteří se 
chtějí zlepšit. Certifikovali jsme vlastní metodu pro rozvoj týmů - jednotlivců, kterou 

přinášíme pod značkou Abakus map a jež je zaměřená na komplex těla, mysli a duše.  



Aumakua život

Stále se sami rozvíjíme a to, co se učíme, předáváme dál. Věříme, že to je to, co má smysl.
Naučit se a předat. 

 
Kromě koučování firemních týmů a manažerů, pracujeme s jednotlivci na individuální 

úrovni a nejčastěji ve spojení metodiky zaměřené na tělo, mysl a duši. 
 

Realizujeme rozvojové přednášky, koučinkové a mindfulness workshopy, taneční lekce 
Dance Coaching a pravidelné hodiny jógy.   

 
Připravujeme tréninky těla při kruhových trénincích, muzikoterapie, práci s hlasem a 

spojeným sebe-vyjádřením a akustické a meditační koncerty. 



Aumakua centrum

V Praze Běchovicích jsme postavili prostor, který je místem dynamického seberozvoje,
stejně jako místem klidu. Místem, kam se jezdí rozvíjet manažeři velkých společností 

a firemní týmy, stejně jako lidé hledající vnitřní klid a související změnu. 
 

Připravujeme zde výtečnou výběrovou kávu a kvalitní japonské čaje. Když přijdete, 
můžete si sednout do zenové zahrady nebo k hořícímu krbu, naladit na sebe, číst 

z naší knihovny nebo si otevřít notebook a pracovat. K dispozici je mind wall, projektor
a klidová a meditační zóna. Můžete se také kousek projít nebo proběhnout 

do Klánovického lesa a na chvilku tak vypnout, přijít na nové myšlenky, inspirovat 
se a rozvíjet.  





Michal Dolejš - spolumajitel Dudes&Barbies (Vnitroblock, 
Kavárna co hledá jméno, Radlická kulturní sportovna) 

"Společně s dalšími kolegy jsme pod vedením kluků z Aumakua podnikli výlet 
na vesnici, kde jsme 3 dny žili stylem Aumakua. Na samotném výletě jsme zažili 

koncentrát meditací, rozhovorů a sportů. Bylo hodně zajímavé zažít stavy vyčerpání na 
všech úrovních a zároveň zvládnout jednoduchou regeneraci skrz otočení koncentrace. 
Například po dlouhém těžkém tématu na 3 hodiny řešení a mentálním black outu jsme

šli běhat, brodit řeku a trhat třešně, za 2 hoďky jsme se ploužili s jazykem 
na vestě, ale hlava jela jak divá další 2 hoďky. Večer přišlo zklidnení u meditace 

a všechny denní zážitky se usadily, tělo se uklidnilo a mohlo klidně regenerovat…" 
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