OFERTA
SZKOLENIOWA
Z ZAKRESU
KOMPETENCJI
MIĘKKICH

Osoba prowadząca: FRYDERYK
KARZEŁEK
Sprawny finansista i ceniony money coach, od wielu lat z
powodzeniem zarządzający kilkoma
spółkami
sektora
finansowego.

Człowiek, który z profesjonalnego
doradztwa finansowego uczynił
prawdziwą sztukę. Bazując na
ogromnym doświadczeniu rynku
niemieckiego i polskiego opracował
unikalne
metody
budowania
zamożności wśród swoich klientów,
dla których opracowuje indywidualne plany finansowe. Głośno
mówi, że EMERYTURA TO BZDURA, o czym przekonują się
ci, którzy dzięki współpracy z Polskim Doradztwem Finansowym
uzyskali pełną niezależność finansową na długo przed
osiągnięciem wieku emerytalnego.

Z równie wielką pasją szkoli liderów największych korporacji
zarówno sektora finansowego, jak i ubezpieczeniowego. Jego
mistrzem i nauczycielem jest sam Bodo Schäfer. Ma na swoim
koncie niemal 10 tysięcy przeszkolonych osób, które dzięki jego
wiedzy skutecznie zaplanowały i realizują finansową przyszłość.

Szkolenie Inteligencja
Finansowa

Skorzystaj ze sprawdzonej autorskiej metody i już dziś wykonaj
pierwszy krok do tego, aby Twoje dochody stale się zwiększały.
Dzięki użytym profesjonalnym narzędziom Partnera systemu tj.
Firmy Persolog Polska zbadamy Twoje osobiste predyspozycje i
zaplanujemy Twój rozwój zawodowy. Nasze Szkolenie to
sprawdzony przez lata system zwiększający dochody a jego
unikalność polega na tym, iż szkolenie nie musi się skończyć po
opuszczeniu sali. Jako kontynuację szkolenia stacjonarnego
oferujemy szkolenie internetowe Money level 1.0 i Money level
2.0, które będą szczegółowo omówione na następnych stronach.

Program szkolenia:
1. Bogaty, albo biedny- wszystko zależy od stanu umysłu.
2. Bezpieczeństwo czy wolność finansowa– najważniejsza życiowa
decyzja.
3. Sześciokąt generowania przychodów- oceń swoje potencjały i
wybierz własny sposób zarabiania pieniędzy.
4. Proces podejmowania decyzji jako podstawa planowania
finansowego.
5. PRO – Permanentny Rozwój Osobisty.
6. Sprawdź swój profil inwestycyjny i poczuj komfort inwestowania
pieniędzy.
7. Zarządzaj mądrze aktywami, pasywami i zagrożeniami, tak aby stać
się osobą zamożną.
8. Cztery prawdy o ryzyku inwestowania.
9. Poznaj drogę do zamożności i finansowej niezależności.
10.Jak mądrze cieszyć się życiem będąc bogatym.

Zakres godzinowy: 8 godzin

Szkolenie Inteligencja
emocjonalna

Doskonałość emocjonalna polega na tym aby ZARZĄDZAĆ
swoimi emocjami. To bardzo ważne, ponieważ najczęściej jest
tak, że to emocje zarządzają nami. Powinno być odwrotnie.
Musimy mieć władzę nad naszymi emocjami. Pierwszym
składnikiem inteligencji emocjonalnej jest spostrzeganie emocji.
Co to jest w praktyce? Jest to umiejętność odkrywania i
rozszyfrowywania emocji swoich i innych ludzi. Drugim
składnikiem jest posługiwanie się emocjami. Jest to nic innego
jak kierowanie nimi, panowanie nad nimi. Kolejnym składnikiem
jest rozumienie emocji swoich i innych. Ostatnim składnikiem
inteligencji emocjonalnej jest radzenie sobie z emocjami. Jest to
umiejętność regulowania własnych emocji oraz wpływania na
emocje innych ludzi.

Inteligencja emocjonalna w ujęciu praktycznym –
program szkolenia:
1. Co to jest inteligencja emocjonalna?
2. Zrozumienie istoty inteligencji emocjonalnej
3. Świadomość emocjonalna
4. Zrozumienie procesu powstawania emocji
5. Różnice między ludźmi efektywnymi a nieefektywnymi
6. Panowanie nad emocjami - jak rozwijać samokontrolę
7. Powstawanie „Trybu awaryjnego”
8. Zdolność do auto motywowania
9. Zdolność do nawiązywania relacji międzyludzkich
10. Zdolność do podejmowania decyzji

Zakres godzinowy: 8 godzin

Szkolenie z
zakresu
zarządzania
sobą w czasie

Zdarzyło Ci się kiedyś wpaść w pułapkę tzw. „pożeraczy czasu”?
Nie zawsze udaje Ci się zrealizować wszystkie zaplanowane
wcześniej działania? Mówisz czasem, że masz za mało czasu lub,
że doba ma zbyt mało godzin? To szkolenie jest stworzone
specjalnie dla Ciebie!

„Nie skarż się na brak czasu. Masz do dyspozycji
dokładnie tyle samo godzin na dobę, ile dostali Helen
Keller, Pasteur, Michał Anioł, Matka Teresa, Leonardo da
Vinci, Thomas Jefferson i Albert Einstein.”

Program szkolenia:
1.
2.
3.
4.
5.

Proces planowania
Prawa zarządzania sobą w czasie
Paradoksy zarządzani czasem
Nawyki skutecznego działania
Pojęcie uniwersum oraz stref w koncepcji zarządzania sobą
w czasie oraz wpływ na poszczególne uniwersa
6. Proces podejmowania decyzji
7. Ustalanie priorytetowości zadań
8. Planowanie czasem w różnych aspektach życia
9. Techniki planowania czasu
10. „Złota godzina” – klucz do sukcesu

Zakres godzinowy: 8 godzin

Szkolenie –
Planowanie
kariery

Planuj pracę, planuj czas wolny, planuj swoje życie, zaplanuj
swój sukces! Sukces można zaplanować! Planowanie to
środkowy etap osiągania celów. Myślenie → Planowanie →
Działanie. Każdy z tych etapów jest tak samo ważny więc
żadnego nie wolno pomijać. Zaplanuj swoją karierę! Sukces
zawodowy to nie jest kwestia przypadku tylko wytrwałego
dążenia do celu. Wiesz ile dokładnie chcesz zarabiać aby kwota
Cię satysfakcjonowała? Gdzie chcesz się znaleźć za 10 lat? Jeśli
nie określisz celu, do którego chcesz dojść, skąd będziesz
wiedział, że idziesz w dobrą stronę? Weź udział w naszym
szkoleniu, a pomożemy Ci zaplanować ścieżkę kariery!

Program szkolenia:
1. Heksagon szczęścia jako znalezienie równowagi
miedzy karierą a życiem prywatnym.
2. Systemy pracownicze
3. Systemy zarabiania pieniędzy
4. Pozycjonowanie się na rynku pracy
5. Tworzenie Plan Kariery.
6. Pierwszy plan nigdy nie wypala.
7. Korygowanie planu a nie celu.
8. Umiejscowienie planowanych celów w czasie
9. Od decyzji do realizacji

Zakres godzinowy: 8 godzin

Szkolenie
rozwijające 14
kluczowych
kompetencji w
biznesie i w życiu
prywatnym.

p

Na rynku jest bardzo dużo specjalistów, ekspertów, którzy
posiadają ogromną wiedzę w swojej dziedzinie. Należy jednak
pamiętać, że to kompetencje miękkie odgrywają jednak główną
rolę w życiu zawodowym. Bez tych kompetencji pracownik jest
specjalistą, który, jeśli można tak powiedzieć, jest
„niedokończony”. Wiedza ekspercka + 14 kompetencji, których
uczymy na naszym szkoleniu to jest właśnie najlepsza droga do
sukcesu. Kompetencje miękkie są bezcenne zarówno w życiu
zawodowym jak i prywatnym. Wiedza i kompetencje są
kompatybilne. Jedne bez drugich nie mają żadnego znaczenia.
Przyjdź i sam się przekonaj!

Program szkolenia:
1. Gotowość o poznaniu prawdy o sobie
2. Tworzenie przyjaznej rzeczywistości
3. Poszukiwanie i podejmowanie wyzwań
4. Widzenie Twórczej Perspektywy
5. Poczucie własnej wartości
6. Zarządzanie własnymi emocjami
7. Korzystanie z zasobów intelektualnych
8. Umiejętność świadomego wybierania
9. Umiejętność realizowania postanowień
10. Zarządzanie sferą wpływów
11. Sztuka patrzenia w lustro
12. Hołdowanie bezwarunkowej uczciwości
13. Perfekcyjna komunikacja międzyludzka
14. Rozumienie istoty pieniądza.

Zakres godzinowy: 8 godzin

SZKOLENIE MONEY LEVEL 1.0
POZNAJ ZASADY

Cel nadrzędny szkolenia
Celem Money Level One jest zmiana błędnych przekonań, otwarcie na
nowe kompetencje i uświadomienie, że posiadanie odpowiednich
dochodów jest jednym z warunków szczęścia.
Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że największą przeszkodą
w osiągnięciu stabilizacji finansowej, a potem finansowej wolności, tkwi w
nas samych. Stanowią ją przyswojone i powielane stereotypy w myśleniu o
pieniądzach. Tkwimy w pułapce usprawiedliwiania się z naszej
niemożności osiągnięcia pożądanego statusu finansowego, przyjmując że
pieniądz i jego posiadanie jest czymś co najmniej podejrzanym, a ludziom
zamożnym nie można ufać.

Cel programowy szkolenia
Racjonalnych zachowań i zasad zarządzania finansami można się nauczyć,
jak każdej innej dziedziny wiedzy. Pozytywne zmiany można zauważyć już
wtedy, gdy wdroży się podstawowe zasady zarządzania finansami.

Ogólny program szkolenia
10 dni on-line na platformie MultiLearningu PROjektant Przyszłości, czyli
2 tygodnie lekcji w cyklu od poniedziałku do piątku.

SZKOLENIE MONEY LEVEL 2.0
PRAKTYKA EFEKTYWNEGO
ZARABIANIA PIENIĘDZY

Cel nadrzędny szkolenia
Przeważająca większość osób planując swoje finanse popełnia podstawowy
błąd już na początku: dopasowują życie do posiadanych dochodów zamiast
dopasować dochody do życia, jakie chcieliby prowadzić.
Jeśli więc nie pogodziłeś się z otaczającą Cię rzeczywistością, ale nie wiesz
jak przebić tzw. szklany sufit, który ogranicza Twój rozwój, a tym samym
poziom osiąganych dochodów to trafiłeś w idealne miejsce. Wielu osobom
wydawało się, że doszły do ściany i muszą pogodzić się z tym, jakie
dochody osiągają, dopóki nie zrozumiały, że tę ścianę także można
skruszyć. Dziś cieszą się życiem korzystając z uzyskiwanych dochodów.

Cel programowy szkolenia
W trakcie szkolenia MoneyLevel 2.0 PRAKTYKA EFEKTYWNEGO
ZARABIANIA dowiesz się:
– dlaczego nasz mózg bywa naszym największym wrogiem
– jak poruszać się po poszczególnych systemach zarabiania pieniędzy
– jakie są cztery najważniejsze możliwości powiększania dochodu
– jakie czynniki decydują o osiągnięciu celu oraz jakie błędy najczęściej
popełniamy
Szkolenie jest kontynuacją i rozwinięciem szkolenia Money Level One.

Ogólny program szkolenia
2 dni sesji stacjonarnego spotkania z money coachem i
12 tygodni czyli 60 dni szkolenia on-line na platformie
MultiLearningu PROjektant Przyszłości.

