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Tajniki świadomej komunikacji 
i budowania relacji 

 
 
 

1 dzień – 8 godz. dyd. 
 
 
 

OD TRENERA - O WARSZTACIE 

W roli lidera, komunikacja i budowanie relacji okazują się jednym z najistotniejszych czynników sukcesu. W trakcie 

warsztatu zajmiemy się aspektem świadomego poznawania i trenowania pogłębionych umiejętności 

komunikacyjnych w pracy z grupą. 

Spotkamy się z różnorodnymi mapami świata, filtrami ludzkiej percepcji, w odmienny od powszechnego sposób 

przyjrzymy komunikacji werbalnej i niewerbalnej, poznamy model komunikacji von Thuna. 

Nauczymy się wychwytywania tego, co ma znaczenie dla uczestników, a czego nie są świadomi, bądź nie chcą tego 

powiedzieć. Poznamy nieświadome mechanizmy bezpieczeństwa i strategie, jakimi posługują się ludzie 

w procesach relacyjnych.  

 
 

CEL EDUKACYJNY 

W trakcie 8 godz. dyd. szkolenia: 

• pogłębienie wiedzy nt. świadomego zarządzania pierwszym, inicjującym etapem procesu komunikacji, 

• poznanie mechanizmów percepcji, w oparciu o które ludzie skuteczniej się komunikują, 

• poznanie zasad komunikacji w ujęciu transpersonalnym, 

• zdobycie umiejętności efektywnego stosowania adekwatnych stylów komunikacji werbalnej 

i niewerbalnej niezależnie od osoby, z którą się komunikujesz, 

• zdobycie umiejętności świadomego zarządzania własnymi emocjami, tworzenia atmosfery zaufania, 

• poznanie zasad oraz zdobycie umiejętności korzystania z podświadomych mechanizmów relacyjnych, 

• poznanie zaawansowanych metod budowania relacji i komunikacji z ludźmi. 
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RAMOWY PROGRAM 

I NEUROPSYCHOLOGIA W KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ 

• Efekt inicjacji procesu komunikacji – ćwiczenie. 

• Diagnoza Twojego stylu i optymalizacja strategii w komunikowaniu się. 

• Strategie relacyjne – ćwiczenia. 

• Jak prowadzić świadomie złożoną strukturę procesu komunikacji (model von Thuna) – ćwiczenia. 

 

II MODEL TRANSPERSONALNY A KOMUNIKACJA W EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY 

• Jak komunikacja działa na poziomach transpersonalnych. 

• Jak odnosić się do ludzi, by zadbać o poczucie bezpieczeństwa rozmówców - zarządzanie zaufaniem. 

• Osobowości i role, separacja, świadome zarządzanie procesem komunikacji na poziomach 

transpersonalnych. 

• Obszary aktualizacji w komunikacji: potrzeby, wartości i faktory atrakcji. 

 

III TAJEMNICE SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI 

• Nieświadome mechanizmy komunikacji dla zaawansowanych. 

• Model dualizmu relacji – ćwiczenia. 

 

IV PODSUMOWANIE SZKOLENIA 

Domknięcie procesu oraz wskazówki dot. przeniesienia wyników pracy do codzienności zawodowej uczestników. 

 

 

 

EFEKTY/PRODUKTY SZKOLENIA, EFEKTY UCZENIA SIĘ/KSZTAŁCENIA 

Dzięki udziałowi w szkoleniu, każdy jego Uczestnik: 

• uczyni pierwszy, istotny krok w procesie odkrywania własnej autentyczności, 

• będzie mógł świadomie zwiększyć efektywność kontaktów ze współpracownikami, klientami, 

partnerami w biznesie, 

• będzie potrafił świadomie zarządzać tym, co zwykle dzieje się na poziomie nieświadomym, 

przez co zyska możliwość wpływania na efekty komunikacji, 

• będzie rozumiał i był rozumiany, 

• będzie miał większy wpływ na to co się dzieje w relacjach z ludźmi i do czego to prowadzi. 
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ADRESACI SZKOLENIA 

Warsztaty przeznaczone są dla: 

przedsiębiorców, właścicieli firm, menadżerów, przyszłych menedżerów i szefów działów HR, którzy: 

• potrzebują i chcą nieustannie poszerzać swoje kompetencje przywódcze, 

• chcą rozumieć i czuć własne wewnętrzne mechanizmy psychologiczne, mechanizmy międzyludzkich relacji, 

głębokie mechanizmy psychiki ludzi, z którymi na co dzień się spotykają, 

• potrzebują coraz bardziej skutecznie oddziaływać na swoje zespoły, poszczególnych ich członków 

i sprawnie kierować strumieniem ich potencjału. 

 

Od osób, które zechcą uczestniczyć w szkoleniu oczekujemy: 

• minimum kilkuletniego doświadczenia w zarządzaniu, 

• uczestnictwa w minimum jednym szkoleniu z zakresu efektywnej komunikacji, 

• otwartości do faktycznego wglądu i pracy na głębokich technikach rozwojowych. 

Dokonaj online samooceny wiedzy w zakresie wymaganym od uczestnika szkolenia >> 

 

 

SYLWETKA TRENERA 

Konrad WILK - absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Trener i akredytowany coach ICF, 

posiadający certyfikaty: 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, Jarosław Gibas - Model Transpersonalny, Instytut Kognitywistyki 

Maciej Bennewicz - Konstelacje Archetypowe, Coaching TAO w ujęciu transpersonalnym. Przeprowadził 2 350 sesji 

indywidualnych, 320 sesji grupowych, 2 200 godzin szkoleń i warsztatów, 150 godzin wystąpień publicznych, 100 

godzin sesji mentorskich. Obszary, w których się specjalizuje to: coaching - transpersonalny, systemowy, procesowy; 

szkolenia - zarządzanie stresem, konfliktem, work life balance, zarządzanie procesem grupowym, świadome 

przywództwo, mindfulness w biznesie, efektywna komunikacja, sztuka wystąpień publicznych, charyzma lidera. 

Pracuje w języku polskim i angielskim z menadżerami i zespołami z różnych branż, m. in.: medycznej, 

farmaceutycznej, motoryzacyjnej, przemysłowej, mediowej, logistycznej, finansowej oraz instytucjami 

państwowymi. 

 

 

W przypadku chęci realizacji szkolenia zamkniętego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb 

przedsiębiorstwa, dofinansowanego z EFS lub nie, prosimy o bezpośredni kontakt 

z Działem Szkoleń WSH. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HOBmGTTloku8m-03PbJsrEkgph_OSA1NgyocuuZdC2FUOENNMDJKVTJEQlZIV0ZQQzRJR0FQTUU0TC4u

