
         

PROGRAM STUDIÓW 

AKADEMIA ROZWOJU OSOBISTEGO 

 

BLOK I QUO VADIS 

Poznanie swoich kompetencji, mocnych i słabych stron. Pożegnanie starej wersji siebie, 

wyznaczenie celu rozwojowego, „spakowanie zabawek” na nową drogę.  

Gdzie jesteś. Poznawszy siebie, przejdź od siebie, jaką się sobie wydajesz i zbuduj 

osobę, którą naprawdę chcesz się stać. Nabądź wspierających Cię przekonań. Poznaj 

sposób, w jaki budujesz swoje obecne relacje i sprawdź, jakie relacje chcesz mieć. 

Zdecyduj, gdzie chcesz iść i zaprojektuj lepszą wersję siebie. Naucz się skutecznie  

i efektywnie żyć w obecnym tak bardzo zmiennym świecie. 

Moduły: 

1. Wprowadzenie do Rozwoju Osobistego, 

2. Stawianie celów, 

3. Budowanie tożsamości, czyli przekonania, kompetencje i umiejętności. 

 

BLOK II OSWOIĆ STRES - ZBUDOWAĆ ODPORNOŚĆ 

Dowiedz się, o czym informują Cię emocje, które tak często i wyraźnie odczuwasz i od 

których czasem uciekasz. Można je „ujarzmić,” „oswoić”, a co więcej wykorzystać 

energię, która za nimi stoi do kreowania efektywnego działania. Zarządzanie emocjami  

i stresem, asertywność, odporność to obecnie umiejętności, bez których trudno być 



efektywnym. Poznaj swój styl radzenia sobie w trudnych sytuacjach i zbuduj narzędzia  

i nawyki, które pozwolą Ci działać bezstresowo w życiu. Zarządzanie sobą w czasie po 

to, by być jeszcze bardziej efektywną i mieć czas zarówno na pracę jak i rodzinę oraz 

przyjemności. 

Moduły: 

1. Zarządzanie emocjami 

2. Zarządzanie stresem 

3. Zarządzanie sobą w czasie 

4. Budowanie asertywności 

5. Odporność 

 

BLOK III KOMUNIKACJA WYZNACZNIKIEM TWOJEJ SIŁY  

Dogadać się ze sobą, czyli o czym informują nas nasze zmysły i jak z nich skorzystać. 

Szósty zmysł, co to jest i gdzie się właściwie kryje. Sztuka improwizacji w biznesie, czyli 

jak wykorzystać swoja kreatywność, wiedzę i doświadczenie, by być w zgodzie ze sobą  

i wygrywać. 

Transforming Communication™, czyli sztuka porozumiewania budujące relacje 

wygrana/wygrana, Innymi słowy zbiór skutecznych metod komunikacyjnych budujących 

porozumienie i współpracę oraz elementy komunikacji prowokatywnej. Ja i moje 

konflikty, czyli co zrobić, kiedy mimo stosowania najlepszych metod komunikacyjnych 

pojawiają się konflikty. 

Dodatkowo otrzymasz certyfikat uznawany na całym świecie ukończenia kursu metody 

Transforming Communication™ (Komunikacji Transformującej). 

Moduły: 

1. Intuicja i improwizacja, czyli kreatywność w biznesie 

2. Komunikacja Transformująca – Transforming Communication™  



3. Komunikacja Prowokatywna 

4. Ja i moje konflikty 

 

BLOK IV PROWADZIĆ CZY PODĄŻAĆ 

Transformujące przywództwo. Każdy jest liderem na swój własny sposób. Jak być 

liderem prowadząc i podążając.  

My personal brand, czyi co robić, by mówili o mnie to, co jest dla mnie korzystne. 

Styl, dobór kolorów, sylwetka, makijaż. Jak się ubrać na różne sytuacje. Jaki makijaż. 

Jak dobrać perfumy. 

Podstawy protokołu dyplomatycznego, jak się zachować, zasady pierwszeństwa, 

etykieta biznesowa i salonowa, czyli etykieta współczesnej aktywnej kobiety. 

Zadbaj o swoje zdrowie. Co Ci służy, co nie i jak cieszyć się wszystkim, co możesz jeść. 

Jak dobrać ćwiczenia dla dobrego zdrowia i samopoczucia. 

 

BLOK V FINANSE NOWOCZESNEJ, AKTYWNEJ KOBIETY 

Ile jesteś warta? Jak Twoje kompetencje, postawa służą budowaniu stabilnej sytuacji 

finansowej. Jak zarządzać swoimi finansami, jakie mamy przekonania, co nosimy  

w portmonetce. Ile pieniędzy mieć ze sobą i czemu to służy. Gra FreshBiz.  

 

Kolacja uroczysta na pożegnanie ☺☺☺☺ 

 


