
Żyjemy  w czasach które dają nam szanse ja-
kich nie miało wielu przed nami. Inwestowanie 
w siebie i we własny rozwój jest obecnie 
najpewniejszą i jednocześnie przynoszącą 
najwyższą stopę zysku lokatą, niepoddającą 
się opodatkowaniu, inflacji, czy utracie.

Człowiek rodzi się doskonały, lecz w procesie 
dorastania zatraca wiele ze swojej pierwotnej siły, 
wiele pozostaje w nim nieodkryte, ponieważ wiedza 
dostępna powszechnie jest najczęściej zbyt ogólna, 
niekompletna lub przesadnie ukierunkowana aby 
ukształtować potrzebne nawyki i w pełni rozwinąć 
osobowość.
Pomoc w odmianie tej sytuacji przynosi Coaching, 
którego istotą jest założenie, że przy wsparciu 
trenera-coacha klient wyzwala potencjał ukrytych 
możliwości i znajduje drogę do rozwiązania swoich 
problemów lub osiągnięcia wyznaczonych celów. 
Dzieje się tak  m.in. poprzez wzmocnienie poczucia 
własnej wartości i uświadomienie sobie jak łączyć 
indywidualizm z pracą w zespole.  
Pomimo, że treningi rozwoju osobistego są już od 
dawna standardem w programach edukacyjnych 
wielu szkół zachodnioeuropejskich i tych za oce-
anem, nawet tam większość ambitnych osób, 
niezależnie od swojego wieku, dostrzega potrzebę 
uzupełnienia wiedzy w konkretnych zagadnie-
niach tematycznych.
Programy Coachingowe adresowane są do 
wszystkich, którzy chcą przyciągać dobrą passę, 
podwyższyć swój status materialny i społeczny, 
nauczyć się panować nad emocjami i ciałem,  
pokonać strachy i kompleksy, stać się skutecznym 

komunikatorem, kształtować pożądany wizerunek 
osobisty, umiejętnie oceniać i przezwyciężać pro-
blemy. 
Tylko wtedy gdy człowiek myśli i działa komple-
ksowo jego wysiłek przynosi maksymalne efe-
kty, dlatego treningi zazwyczaj składają się z tak 
różnorodnych pozycji jak wykłady, symulacje  
rolowe, gry zespołowe, neuro-programowanie, 
medytacje, ćwiczenia relaksacyjne i fizyczne. 
Coaching łączy wszelkie praktyczne informacje 
dostępne ludzkości w tematyce Skuteczności 
Działania i następnie wyodrębnia uniwersalne, 
ponadczasowe zasady-algorytmy mające 
bezpośrednie zastosowanie w życiu zawodowym, 
rodzinnym i towarzyskim. 
Coaching to Nauka i Sztuka powodownia zmian, 
które często wyglądają następująco: dokładnie 
wiesz czego chcesz, pewnie kroczysz naprzód, 
pieniądze same idą Ci do ręki, zaczyna się łatwiej 
żyć, panujesz nad emocjami i ciałem, brak pro-
blemów wchodzi w nawyk, komunikacja staje się 
prosta, liczą się z Tobą, powodzi Ci się!
Treningi pomagają w odnalezieniu właściwej 
każdemu człowiekowi ekonomicznej i socjalnej 
przestrzeni, inspirują do kolejnych przedsięwzięć 
i podbojów, a także dostarczają praktycznych 
wskazówek jak postępować, aby dostawać tyle 
samo i więcej wkładając w swoją pracę znacznie 
mniej wysiłku.
Świat zmienia się stale, nieprzerwanie pędzi do przo-
du oferując nam swoje bogactwa i tak naprawdę 
wystarczy tylko rozpocząć proces przemian, wejść 
na właściwy szlak, wzbudzić w sobie ducha Zdo-
bywcy. Reszta przychodzi zadziwiająco łatwo.
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We live in the times, that give us a chance, 
those living before did not get. Investing in our-
selves and our self-development is nowadays 
the most reliable and, at the same time, the 
one giving the highest level of interest deposit, 
proof towards the taxation, inflation or loss.

The human being is born perfect, but in, the process of 
growing up, loses much from the primal strength, a lot 
in one stays undiscovered, because the common knowl-
edge available is most often too general, incomplete or 
directed too narrowly to create the needed habits and 
develop the personality fully.
The help in it is brought by coaching, which core is the 
statement, that with the help of the coach, the client 
finds the way to solve one’s problems or to achieve the 
expected goals. It happens, for instance, by the reinforc-
ing the self-esteem and becoming aware how to com-
bine the individualism with the team work.
Despite the personal development trainings have be-
come a standard in the curriculum at many Western-Eu-
ropean schools, as well as across the Ocean, even there 
most of the ambitious people, no matter the age, notice 
the need to broaden the knowledge in the particular 
subjects.
The coaching programs are dedicated for all, who want 
to pull the good luck, higher their material and social sta-
tus, learn to control their emotions and bodies, fight their 
fears and complexes, become the effective communi-
cators, create the wanted self-image, skillfully estimate 
and overcome trouble.

Only when the person thinks and acts in a complex way, 
one’s effort brings the greatest effect, thus the trainings 
most often consist of such varied parts as: lectures, role 
simulation, team games, neuro-programming, medita-
tion, relaxation and physical exercise.
Coaching combines all the practical information known 
to the humanity in the matter of the Effectiveness of the 
Action and then takes out the timeless rules-algorithms, 
that have the right use in the professional, family and so-
cial life.
Coaching is the Science and Art of causing the changes, 
that very often look like: you know exactly what you want, 
you strongly move forward, money comes to your hand 
by itself, you begin to live easier, you control your emo-
tions and body, the lack of problems becomes a habit, 
communication becomes easier, you are estimated, you 
get well.
The training help every person to find the right econom-
ic and social space, inspire to the next steps and con-
quests, as well as give the practical hints of how to act to 
get the same or more with putting less effort  into it.
The world keeps changing, runs forward without a break, 
offering its goods and the only thing is to begin the proc-
ess of changes, step on the right path and awake the 
spirit of the Conqueror. The rest will come surprisingly 
easy.
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