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Trener rozwoju, psycholog biznesu,
kognitywista
O mnie:
Rozwijam się z pasją, by poprzez pisanie, prowadzenie sesji
indywidualnych, pracę z grupami i zespołami,
z miłością, entuzjazmem i mądrością odpowiadać
na najistotniejsze potrzeby ludzi. Jestem szczególnie
dla tych, którzy czują się gotowi i CHCĄ odkrywać własną
autentyczność, zarządzać swoimi emocjami, uwalniać
wewnętrzny potencjał, rozwijać osobistą charyzmę,
by świadomie i skutecznie, z poczuciem sensu i znaczenia
spełniali się dla siebie, dla innych ludzi, dla świata.
Przeprowadziłem dotąd ponad: 3300 godzin sesji
indywidualnych, 2900 godzin szkoleń i warsztatów,
150 godzin wystąpień publicznych.
W czym się specjalizuję?
Wspieram menadżerów w budowaniu spójnych, skutecznych,
rozwojowych zespołów, pracuję z nimi w sesjach
indywidualnych nad wyzwalaniem cech świadomego
przywódcy w oparciu o najnowsze osiągnięcia psychologii
biznesu
Jestem autorem modelów rozwojowych: TY® oraz Lider
Przyszłości – TERAZ
Jestem twórcą programu Akademii Coachingu, uczę
na studiach podyplomowych i udzielam opieki mentorskiej
adeptom sztuki coachingu na terenie całego kraju
W autorskich szkoleniach koncentruję się na zagadnieniach:
inteligencji emocjonalnej i duchowej, wellbeing lidera,
zarządzania coachingowego, zarządzania procesem grupowym,
asertywności, work life balance, efektywnej komunikacji,
perswazji i wywierania wpływu, odporności psychicznej,
zarządzania stresem, mindfunlness w biznesie

Moje doświadczenie:
Przez 6 lat pracowałem w różnych wydawnictwa prasowych
w działach handlowych jako handlowiec, dyrektor działu.
Założyłem też własną agencję brokerską. Ten czas rozwinął
moje zdolności komunikacji z różnymi ludźmi, sztuki
perswazji, wywierania wpływu, wystąpień publicznych. Uczyłem
się zarządzania w różnych stylach zależnych od potrzeb
i ludzi, jakimi zarządzałem. Efektywność była zawsze
priorytetem, a drogą do niej był człowiek, sztuka motywacji,
rozumienia potrzeb różnych stron.
Dzięki tym doświadczeniom rozumiem i potrafię faktycznie
wspierać uczestników moich szkoleń, czuję rzeczywistość
pracowników, menadżerów i działów HR.
Doświadczenie projektowe zdobywałem współpracując
z takimi firmami jak: BMW, Peugot, Toyota, Volvo, Volkswagen
Group Polska, DPD, Radio Vox, Radio Plus, PGE, Fujitsu, Grupa
Azoty, Westland, AllSpice, SGH, Akademia Koźmińskiego,
Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet
Łazarskiego, Kongres Praktyków Biznesu, Wydawnictwo
Charaktery i inne.
Certyfikował mnie: MLC - Multi-Level Coaching Study, Trop
Group – Team&Group Trainer, Mindsonar, InspireGroup - Design
Thinking, Coachways - Vuca World Leadership, Theory U, The
Cynefin Framework, Manifestacja celu, APMG – Change
Management, Psychoterapia zaburzeń depresyjnych – Polski
Instytut Psychoterapii Integracyjnej. Akredytował mnie ICF.
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