
Ukážka z eKnihy: 
KTO ROZUMIE SÁM SEBE, LEPŠIE ROZUMIE AJ DRUHÝM 

Autor: PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD., AFIAP 
www.DiscoveryTrend.eu/eknihy/sebapoznanie 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

http://www.discoverytrend.eu/eknihy/sebapoznanie


Ukážka z eKnihy: 
KTO ROZUMIE SÁM SEBE, LEPŠIE ROZUMIE AJ DRUHÝM 

Autor: PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD., AFIAP 
www.DiscoveryTrend.eu/eknihy/sebapoznanie 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

Autor: © PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD., AFIAP 

Vydavateľ: Discovery Trend 

Kontakt: Discovery Trend s.r.o., 

Sládkovičova 1, 949 01 Nitra 

Web: www.DiscoveryTrend.eu  

Vydané: 2018 

 

© 2018 Všetky práva vyhradené. Obsah knihy je 

chránený autorským právom a inými príslušnými 

platnými právnymi predpismi o ochrane autorských práv 

a duševného vlastníctva. K akémukoľvek použitiu 

elektronickej knihy /napr. kopírovanie a neoprávnené 

rozširovanie knihy, autorských myšlienok a častí obsahu 

knihy/ je potrebné písomné povolenie od autora a 

vydavateľstva.  

http://www.discoverytrend.eu/eknihy/sebapoznanie
http://www.discoverytrend.eu/


Ukážka z eKnihy: 
KTO ROZUMIE SÁM SEBE, LEPŠIE ROZUMIE AJ DRUHÝM 

Autor: PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD., AFIAP 
www.DiscoveryTrend.eu/eknihy/sebapoznanie 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

~Namiesto záveru ~  

ČO DO ZEME ZASEJEŠ, TO 
TI Z NEJ BUDE KLÍČIŤ 
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Múdrosť prírody je obdivuhodná ~ aj tá najmenšia 
rastlinka vie, čo jej prospieva. Preto sa vždy obráti za 
svetlom, vďaka ktorému môže nielen sama prosperovať 
a rásť, ale byť užitočnou i pre druhých. 

Spoznávaj seba i svoje potreby, napĺňaj ich však 
rozvážne a obohacuj pri tom aj druhých. A akúkoľvek 
cestu si zvolíš, mysli na to, že zo zeme ti vždy vyklíči iba 
taká úroda, aké semeno do nej budeš siať. 

 

 

 

O AUTOROVI  
PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD., AFIAP je vyučený 
psychológ a pedagóg. V praxi pôsobí ako poradca v 
oblasti poznania a rozvoja jadrových vlastností 
osobnosti, ktoré najviac determinujú to, ako človek 
prežíva veci, akým spôsobom myslí a koná. Vo svojom 
prístupe uznáva jedinečnosť každého človeka. Má 
niekoľkoročné skúsenosti z prostredia podnikateľského i 
akademického. 
 
Patrí k často citovaným odborníkom v médiách, ktoré ho 
oslovujú ako znalca ľudskej duše. ~ Pozri 
http://www.psychotrend.sk/profil/my-v-mediach  
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Svoje služby poskytuje originálnym spôsobom a na 
vysokej úrovni. V jeho referenciách sa uvádza: "Ľuboš 
Ďurdiak je človek s mimoriadnou schopnosťou v 
pozitívnom zmysle slova vidieť ‘do človeka‘. Jeho 
analyticko - psychologické danosti sú nezvyčajné." ~  
 
Pozri úplné referencie:  
http://www.psychotrend.sk/referencie  

 
Pridanou hodnotou poradenských služieb doktora 
Ďurdiaka je presná identifikácia jadrových silných a 
slabých stránok osobnosti človeka a pomoc pri ich 
formovaní. Jadro osobnosti človeka vám odhalí osobne v 
rámci konzultácie, alebo v písomnej a v grafickej 
podobe, ako aj umelecky prostredníctvom 
psychologického fotoportrétu ~ viď: 
 http://www.psychotrend.sk/psycholog-
fotografom/referencie-sebapoznavanie-a-terapia-
fotografiou  

 
V poradenskom prístupe spája racionálno-analytické a 
intuitívne prvky poznávania do jedného celku. Tento 
prístup je hlavne pre ľudí, ktorí už nechcú viac metódou 
pokusu a omylu riešiť rôzne situácie, ale chcú 
strategicky a účinne poznávať a rozvíjať seba, ale aj svoj 
tím i celú firmu.  
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