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Executive coaching jest indywidualnym wsparciem lidera na drodze 

jego wizji, osiągania konkretnych celów, refleksji nad obecnym kierunkiem 

działań oraz wyznaczania nowych dróg i nowych trendów. Przeznaczony jest dla 

właścicieli firm, prezesów, członków zarządów, menedżerów, którzy poszukują 

inspiracji, chcą zmaksymalizować swój potencjał i żyć pełnią życia zawodowego 

i osobistego. Proces jest oparty na absolutnym zaufaniu i realizuje najwyższe 

standardy  etyczne  i  profesjonalne  zawodowego  coachingu. 

Tatiana Krawczyńska-Zaucha, dr nauk humanistyczych, Professional 

Certified Coach (PCC) International Coach Federation, przewodnicząca Komisji 

Etyki ICF Poland, menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem zarządczym 

w międzynarodowych korporacjach,  właścicielka firmy Sedmo,  trener biznesu, 

wykładowca akademicki, mentor i supervisor coachingu. Praktyk turkusowych 

organizacji.  Pracuje  z  uważnością  i  pasją.  

Doświadcz, odetchnij, zacznij żyć  Doświadcz, odetchnij, zacznij żyć  



Trzy innowacyjne szkolenia, nowy wymiar wiedzy, Trzy innowacyjne szkolenia, nowy wymiar wiedzy, 

nowy poziom zrozumienia tematu nowy poziom zrozumienia tematu 

Mówi się, że racjonalni ludzie podejmują przemyślane decyzje i nie 

okazują emocji. Kierowników, menedżerów, prezesów uczy się zarządzania 

emocjami. A po ukończeniu szkoleń, treningów i ćwiczeń nadal zaskakują ich 

sytuacje, w których to emocje rządzą nimi... „Dlaczego tak się zachowuję? Co się 

ze  mną  dzieje?”  pytamy  ze  złością,  zażenowaniem,  żalem.

 Inny wymiar wiedzy, innowacyjna struktura szkolenia, nowy poziom 

zrozumienia siebie i swoich emocji. Dowiesz się: co mają wspólnego emocje 

i racjonalność, jak ludzie podejmują decyzje, jak poznać swoje postawy i emocje, 

jakie jest źródło Twojej złości i dlaczego tak trudno Ci nad nią zapanować. 

Nauczysz się: słuchać siebie, rozpoznawać i rozumieć swoje emocje, nabrać 

dystansu do emocji innych ludzi. Zaczniesz: współpracować z emocjami. 

Osiągniesz:  spokój  i  łatwość  kierowania  ludźmi.

Zrozumieć emocje

Znasz to uczucie, gdy Twój rozmówca mówi w tym samym języku lecz 

zupełnie nie możecie się porozumieć? Argumenty nie przekonują, słowa wydają 

się mieć inne znaczenie, rośnie bezradność i irytacja…To dlatego, że ludzie 

porozumiewają się na różnych poziomach komunikacji, a słowa są tylko 

reprezentacją  ich  rozumienia  świata.

Inny wymiar wiedzy, innowacyjna struktura szkolenia, nowy poziom 

podejścia do porozumiewania się. Dowiesz się: jakie komunikaty stoją za tym, co 

wypowiadasz, co słyszą i rozumieją inni, jakie jest sedno komunikacji i jaki jest 

klucz do efektywnego porozumiewania się z innymi. Nauczysz się: swoich 

poziomów komunikacji, rozpoznawać poziomy komunikacji innych, rozmawiać 

na różnych poziomach, wg potrzeb swoich i rozmówcy. Zaczniesz: rozumieć  

siebie  i  efektywnie  porozumiewać  się  z  innymi.  Ograniczysz  konflikty.

Klucz do komunikacji

Nowy wymiar motywacji

Większość menedżerów i pracowników ma za sobą mnóstwo szkoleń 

z motywacji, niestety jej poziom sukcesywnie spada i nieuchronnie zbliża się 

wypalenie. To dlatego, że większość szkoleń koncentruje się na zmianie 

zachowań i umiejętności. Jednak to nie wystarczy! Motywacja, zarówno Twoja, 

jak i Twoich pracowników, czy Twoich dzieci leży zupełnie gdzie indziej i zależy od 

innych  czynników  niż  tylko  „trening  zachowań”.

Inny wymiar wiedzy, innowacyjna struktura szkolenia, nowy poziom 

zrozumienia auto-motywacji i motywacji osób, z którymi pracujesz. Odkryjesz: 

co motywuje Ciebie i jak pracować z auto-motywacją. Dowiesz się: co stoi za 

motywacją, jak dotrzeć do tej motywacji i jak ją utrzymać u siebie i innych, jakie 

masz narzędzia do motywowania innych. Nauczysz się: słuchać siebie i słuchać 

innych na nowym poziomie, naturalnie pracować z motywacją, wyznaczać cele 

pracownikom  w  zupełnie  nowy  sposób.  Zaczniesz: cieszyć  się  pracą  z  ludźmi.
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