
czyli jak dostrzegać to co ważne w gąszczu informacji, 

podejmować dobre decyzje i sprawnie je realizować.

Tajniki i techniki
konstruktywnego myślenia

Konstruktywne myślenie to taki rodzaj myślenia, którego efektem są pozytywne emocje i konkretne

rezultaty. Gdy myślisz w ten sposób, zwiększasz swoją zdolność do tworzenia czegoś nowego,

wartościowego i konkretnego w miejsce odtwarzania schematów prowadzących do frustracji lub stresu.

Sposobem na poznawanie, rozwijanie i ćwiczenie tego typu myślenia jest wiedza i praktyka, dotycząca

tego jak działa ludzki umysł, jakich metod i technik warto używać, i w jakich sytuacjach. Dzięki takiej wiedzy

i praktyce wzrasta Twoja samoświadomość, a wraz z nią możliwość dostrzegania i dokonywanych nowych

skuteczniejszych wyborów. Dzięki sztuce konstruktywnego myślenia ludzie znajdują własne nowe

rozwiązania, szybciej rozwijają nowe umiejętności oraz zmieniają nastawienie i zachowanie wobec

otaczającego ich świata.

Osób zarządzających projektami i zespołami

Przedsiębiorców i właścicieli mikro, małych i średnich firm

Specjalistów pracujących na samodzielnych stanowiskach i w zespołach

każdego kto chce rozwijać konstruktywne sposoby myślenia jako narzędzia prowadzące do większej

efektywności.

Poznasz podstawową wiedzę dotyczącą tego jak myśli ludzki umysł i dowiesz jak działają trzy inteligencje

Nauczysz się i przećwiczysz w praktyce podstawowe schematy konstruktywnego myślenia

Doświadczysz połączenia między myślami i motywacją

Poznasz i nauczysz się stosować podstawowe praktyki mindfulness, prowadzące do rozwijania spokojnego i

skoncentrowanego umysłu
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Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu, certyfikowany coach zespołowy, trener mindfulness i

redukcji stresu. Specjalizuje się w pracy z liderami i menedżerami średnich i dużych firm inżynierskich,

którzy chcą się rozwijać w obszarze efektywności, kompetencji interpersonalnych, umiejętności

zarządzania oraz osiągać życiową harmonię. Pracuje także z osobami, które doświadczają syndromu

wypalenia zawodowego i życiowego. Prowadzi coaching indywidualny i zespołowy oraz szkolenia i

warsztaty rozwijające umiejętności menedżerskie i liderskie.

Czym jest i jak rozpoznać konstruktywną myśl

Informacje a fakty

Mapa myśli

Jaką informację mają dla nas emocje

Jak stawiać konstruktywne cele

Czym są i jak używać trzech inteligencji

Krzywa stresu a optymalna stymulacja umysłu

Jak regulować efektywność umysłu

Mocne pytania i sposoby pozyskiwania informacji

Cztery poziomy zaangażowania

PROGRAM:

Dzień 1

Dzień 2

 

Czas trwania warsztatu i jego cena do indywidualnego ustalenia.


