Jaká byla má role na rozvíjení tvého projektu?
Její role u mého projektu byla úplně zásadní, protože díky ní vůbec něco vzniklo. Právě
Janča mi dala naději a věřila mi od prvopočátku a to je obrovsky povzbuzující.
Díky tomu, že Janička je neuvěřitelně schopná skvěle organizovat a koordinovat celý
proces projektu, tak mohlo něco vůbec vznikat a pomalu se začal plnit můj sen ...

Co ti bylo nejvíce nápomocné?
Nejvíc nápomocné mi byla určitě na začátku ta koordinace a hlavně!!!! psaní úžasných
textů, v čem je mimochodem Janča opravdu skvělá! Je pravda, že já bych bez Janči
měla jen fotky a k tomu strohé věty … a něco by tomu chybělo.
Janča mi můj projekt doplnila úžasnými textíky které jsem si na začátku četla třeba
několikrát denně a pořád jsem nemohla uvěřit že je to možné ... Za další na mne parkrát
napadlo že nevím, co teď ... má to cenu? nebo nemá? Janička mne vždy uvedla do
reality a ujistila mne, že to má cenu, že je to v začátcích, a že je třeba se o toto
miminko starat a pečovat, aby mělo dobré zázemí a ono bude růst. Takže její důvěra a
optimismus mne ne jednou zachránil před ,,zblázněním" :)

Doporučila bys mou práci? jestli ano tak proč?
Janči práci bych určitě doporučila všem kteří mají svůj sen, ale jen prostě neví,
,,jak začít".... Není na tom nic špatného … že nevíte. Já jsem také nevěděla.
Práce s Janičkou je obohacující nejen z pracovního hlediska, ale určitě i z osobního,
protože získáváte zkušenosti zase z jiné stránky a opravdu moc moc moc moc Janču
doporučuji, je to úžasná, inspirativní, moudrá a krásná žena, díky které najdete svoji
část cesty a začnete rozvíjet svoji duši a mysl. Určitě zaručuji že Vás tato žena posune
na Vaši cestě dál ... Mluvím ze své vlastní zkušenosti - Jana Hrušková mne díky své
inspiraci a jejím přístupem posouvá dál už tři roky. :) Ať to bylo přes osobní konzultace,
angličtinu, ženské kruhy až po realizaci mého projektu Originálně od Martiny.
Proto jí patří jedno velké ze srdečné DĚKUJI....

