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AKADEMIA LIDERA 5.0
NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE PRACĘ LIDERA
Życzę Ci, abyś miał dobre życie, abyś nie żałował, że czegoś nie zrobiłeś, że przeżyłeś je w
poczuciu niespełnienia jako lider i człowiek. Wierzę, że Akademia pozwoli Ci zatrzymać się,
zastanowić i dokonać najlepszego dla siebie wyboru, wykorzystując przy tym konkretne
narzędzia. Opowiemy Ci, jak lepiej poznać siebie, poznać swoje emocje, swoje pragnienia,
marzenia i mieć odwagę po nie sięgać. Poznasz konkretne narzędzia, jak stawiać sobie cele, aby
je realizować, jak działać z inspiracji, motywować zespoły, samemu z determinacją i radością
odnosić SUKCES.
Podzielimy się zatem z Tobą konkretnymi narzędziami:
Jak zyskać wolność finansową, zwiększyć swoją sytuację materialną,
Jak zyskać wolność mentalną,
Jak budować różnorodne zespoły,
Jak tworzyć innowacyjne biznesy ,
Jak wykorzystać Twoją markę do zwiększenia Twojej wartości na rynku,
Jak stać się mentorem dla innych Liderów,
Jak zbudować stabilny biznes,
Jak zwiększyć zyski w firmie,
Jak odzyskać spokój wewnętrzny.
Przed Tobą nowoczesny – poparty zarówno odkryciami naukowymi, jak doświadczeniem
trenerów prowadzących – sposób na dobre życie w biznesie i prywatnie.
Poznasz tajniki treningu mentalnego zmieniającego nawyki funkcjonowania ludzkiego mózgu,
koncentracji i uważności oraz zadbania o siebie zdrowotnie.

Twój dziennik LIFE BALANCE otrzymasz do codziennego swojego działania.

Zapraszam Cię zatem do drogi w głąb siebie, do drogi w której
możesz być sobą i wieść dobre życie, wchodząc w interakcje
ze świadomymi ludźmi i podejmując działania, które będą
pozytywnie oddziaływać na Twoje życie, na Twoje dobre życie.
Życie się zmienia, wszystko się zmienia i rozwija.
Dlaczego Lider nie miałby tego robić?

Ewelina Strawa,
twórca programu

AKADEMIA LIDERA 5.0
Kim zatem jest Lider 5.0? Dlaczego Akademia Lidera 5.0?
Przyjrzyjmy się najpierw poszczególnym „stopniom” lidera.
Lider 1.0 (Expert Leader) dotyczy zdolności do skupienia się na tradycyjnych strukturach
produkcyjnych. Nie koncentruje się na pracownikach, ma mniejsze potrzeby dostarczania
satysfakcji klientom, podobnie jak w przypadku nowych technologii. Lider z tego poziomu
dąży do realizacji twardych celów biznesowych firmy, doprowadza wszystkie projekty do
końca. Jest ekspertem.
Lider 2.0 (Social Leader) – termin odnosi się do umiejętności tworzenia przyjaznej
atmosfery dla pracowników bez względu na innowacje i technologię. Ważne jest wspieranie pracowników.
Lider 3.0 (Technological Leader) określenie to wiąże się ze zdolnością wskazania, w jaki
sposób nowa technologia może zostać wykorzystana, aby zapewnić wyższą wartość;
kładzie silny nacisk na innowacje i jest mało zorientowany na pracowników. Kompetencje
„technologiczne” Lidera są na pierwszym miejscu.
Lider 4.0 (Digital Leader) koncentruje się na umiejętności zrozumienia, jak technologia
wpływa na ludzi, a jego model organizacyjny jest dostosowany do ludzkiej natury.
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LIDEREM
NOWEJ
GENERACJI

LIDEREM 5.0.

Kim on jest? To Mental Leader.
To lider ulepszony, upgradowany (upgrade – ang. ulepszyć, podwyższyć), na potrzeby naszych
trudnych czasów. Ma MOC, ale ma też DOBRE ŻYCIE.
Wie, jak z niego korzystać́, co jest w nim ważne, a przy tym umie kroczyć i zdobywać swój własny
Mount Everest. Realizuje cele biznesowe oraz rozwija swoją postawę behawioralną.
Dba o siebie, jest samoświadomy, wie, jak oddziałuje na innych.
Lider 5.0 nie jest wypalony, ponieważ̇ dba o swoją strefę̨ mentalną, dzięki czemu dobrze wpływa
na współpracowników i ich motywacje, to mentor dla innych Liderów.
6 kroków Akademii z konkretnymi narzędziami, abyś mógł z nami dokonać transformacji
swojego życia.

AKADEMIA LIDERA 5.0
NASZA MISJA I WIZJA
To program kierowany dla Lidera, gotowego na zmianę, na zarządzanie biznesem nie tylko
poprzez KPI, ale świadomie w sposób kompetentny, łącząc kompetencje twarde i miękkie.
Towarzyszymy Liderom w zmianie prowadząc ich przez proces transformacji, dzięki praktycznej wiedzy
i efektywnym narzędziom mentalnym, strategicznym, komunikacyjnych i biznesowym.
Naszą rolą jest pomóc w wybraniu właściwej postawy wobec wyzwań, zmian biznesowych, dzięki czemu
uczestnik projektu buduje pewnie biznes jaki reprezentuje, wznosi się na wyższy poziom przywództwa,
relacji z innymi, relacji z samym sobą, ma dobre życie. Taki Lider staje się mentorem dla innych,
rozwija biznes w Polsce i na świecie.
Zajecia mają formę warsztatową, otartą na doświadczenie uczestników jak i prowadzących, którzy
podążają za grupą.

Akademia Lidera 5.0 jest Akademią dla osób, które:
chcą podnieść poziom swojego przywództwa,
planują lub przechodzą przez radykalną zmianę,
chcą odnieść sukces na nowych rynkach,
chcą być mentorem dla innych,
chcą nauczyć się zaopiekować swoimi emocjami,
chcą pozyskać lojalnych współpracowników,
chcą realizować ponadprzeciętne rezultaty,
a może zupełnie zmienić swoje życie.

Chcemy, abyś Liderze miał dobre życie, niezależnie od zmiennego otoczenia.
Nasz program wesprze Ciebie w poczuciu bezpieczeństwa oraz wolności. Poza technologią to czas
zadbania o nowe nawyki i głowę, aby być wolnym finansowo i mentalnie.

Zrobimy to z Tobą. PRAKTYCZNIE.
Podczas zajęć uczestnicy będą korzystać z gotowych narzędzi oraz przygotowywać konkretne
rozwiązania na potrzeby własnego biznesu, czy biznesu jakim zarządzają. Akademia to 3 miesiące
intensywnej pracy: spotkań, ćwiczeń poza warsztatami, praca na zewnętrznej platformie szkoleniowej,
aby przygotować się do zajęć praktycznych. Grupa liczy maksymalnie 10 osób.
Przez czas trwania kampanii, każdy uczestnik otrzymuje mentoring z Ewelina Strawa.
Pierwsze zajęcia rozpoczynamy od poznania siebie, swoich przekonań ograniczających i wspierających.
Chcemy, aby Liderzy zaangażowali się w projekt Dobrego Życia Lidera, gdyż mało wśród nas
prawdziwych liderów, a kariera zawodowa za często skutkuje nierównowagą, wyrzeczeniami, a nawet
fizycznym bólem.

Zmieniamy przywództwo.

Kroki Akademii Lidera 5.0
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AKADEMIA
LIDERA 5.0
Zapisz się już dziś
i weź udział
w niesamowitym
warsztacie!
Właśnie trwa nabór na
odsłonę ZIMOWĄ:
ON-LINE,HYBRYDA
lub Gdańsk
Właśnie trwa nabór na
odsłonę jesienną:
www.dobrezycielidera.pl

HARMONOGRAM
otwartych warsztatów
Planowane zakończenie Akademii - MARZEC 2023
Terminarz spotkań online, Gdańsk, edycja V
(hybryda)
STYCZEŃ - 19,20
LUTY -23,24
MARZEC- 23,24

Terminarz spotkań
WARSZAWA ,edycja IV
stacjonarnie
GRUDZIEŃ - 1,2
STYCZEŃ - 12,13
LUTY - 9,10

Prowadzący
Ewelina Strawa
Witold Kowalski
Lidia Buksak
Wartość 9900 zł zawiera:
udział w warsztatach z wyjątkowymi prowadzącym,
indywidualne wyjątkowe wyżywienie,
spotkania Mastermind,
dostęp do platformy z zadaniami
gotowy program do wolności finansowej i mentalnej
Zaufane środowisko - max.10 osób.
Transport, jedzenie i zakwaterowanie to koszt po stronie
uczestnika.
Program trwa 3 miesięcy.
3 zjazdy po 2 dni warsztatów. Pracujemy w godzinach 10:00-18:00
3 spotkania Mastermind, pomiędzy zajęciami w formie on-line
Udział w Klubie Dobre Życie Lidera, wersja BASIC - treściwe webinary z
liderami biznesu.
Link: https://dobrezycielidera.pl/klub/
Dostęp do ćwiczeń, ZADAŃ na platformie szkoleniowej
Warsztaty łącznie obejmują 51 godzin intensywnej pracy, odbywają się w
wersji hybrydowej i składają się z 6 bloków tematycznych.

RABAT JEŻELI ZAKUPISZ DO KOŃCA LISTOPADA 1000 ZŁ.
WAŻNE - WSPÓLPRACUJEMY Z EKSPERTAMI.

KROK 1 - PRZEBUDZENIE
Samoświadomość
Przekonania ograniczające

KROK 2 - DZIAŁANIE
Pewność siebie a własne poczucie wartości
Praca z porażką
Etapy zmian i emocje z nią związane

KROK 3 - WIZERUNEK LIDERA
Wystąpienia publiczne

KROK 4 -KOMPETENCJE LIDERSKIE
Prawo Współpracy - komunikacja
Prawo Rozwiązań, umiejętność rozwiązywania złożonych
problemów
Myślenie Krytyczne
Inteligencja emocjonalna

KROK 5 - FINANSE
Ty i Twoja firma w niepewnej przyszłości ekonomicznej
Kompleksowe spojrzenie na firmę i budżet domowy
Twoje myślenie o kliencie, ekologii, planowaniu i strategii.

KROK 6 - WOLNOŚĆ MENTALNA
Na jakim etapie jesteś dzisiaj?
Misja i wizja uczestnika programu
Work life - balance, a work - life integration
Jak zadbać o energię do życia i pracy?

AKADEMIA LIDERA 5.0
Prowadzący to praktycy biznesu:

Witold Kowalski
mentor, konsultant, trener i CEO
z trzydziestopięcioletnim
doświadczeniem biznesowym.
Wprowadził do Polski i zarządzał
przez trzynaście lat Nike Poland, filią
światowego lidera rynku sportowego.
Założyciel polskiego oddziału i przez siedem
lat dyrektor generalny Telepizza Poland.
Holistyczny konsultant, który przez
jedenaście lat prowadzenia własnej
firm WK Profit Consulting pomógł
ponad dziewięćdziesięciu
przedsiębiorstwom z kilkunastu sektorów
i wielu krajów przyśpieszyć rozwój

Lidia Buksak
trenerka wystąpień publicznych i
biznesowych, logopeda
medialny, autorka
bestsellerowej książki „Szkoła
Mówców” (Onepress),
członkini Stowarzyszenia
Profesjonalnych Mówców.
Twórca pierwszego w Polsce
programu studiów
podyplomowych dla osób
chcących doskonalić swój
wizerunek: SZKOŁA MÓWCÓW

Ewelina Strawa
założycielka Akademii i
pomysłodawczyni Projektu Dobre
Życie Lidera. Ukończyła studia
MBA, 23 lata w sprzedaży,
doświadczenie w korporacji min.
jako dyrektor sprzedaży.
Dzisiaj właścicielka marki Brain
Point. Trener mentalny Liderów.
Przez ostatnie trzy lata,
przeprowadziła 200 liderów przez
zmianę, ku lepszemu życiu w
biznesie i prywatnie.
Mówca motywacyjny.
Wykładowca Akademicki.

W związku z obecnymi czasami, wymogami min. przebranżowienia, świata nowych technologii,
zapraszamy Ciebie do Klubu Dobre Życie Lidera, oraz na Akademię Lidera 5.0, w formie
warsztatów. Warsztaty obejmują 51 godziny, intensywnej pracy, odbywają się w wersji
hybrydowej i składają się z 6 bloków tematycznych.
Akademia to 3 spotkania po 2 dni warsztatów plus 3 spotkania on-line.
Grupa nie może liczyć więcej niż 10 osób.
Nasi absolwenci dokonują ogromnych zmian w swoim życiu i biznesie, twierdzą że projekt
Dobre Życie Lidera, to jeden z lepszych wyborów w ich życiu, który pozwolił im dokonać
właściwych wyborów w życiu prywatanym i biznesowym, co za tym idzie skutecznych działań w
firmie, jaka reprezentują. Projekt pokazuje jak się przebranżowić, skutecznie komunikować z
innymi, zwiększyć rentowność biznesu, stać się wolnym mentalnie i finansowo człowiekiem.
Cały projekt jest pod patronatem Ewelina Strawa.

zapraszamy: telefon: 789 115 992

Organizator zastrzega sobieemail:biuro@brainpoint.pl
prawo do zmiany prowadzonych oraz do zmian w Programie bez podania przyczyny, zachowujac wartość
merytoryczna prowadzonych zajęć.

KROK 1 - PRZEBUDZENIE - SAMOŚWIADOMOŚĆ
Motto: Kto raz zrozumiał człowieka w sobie – zrozumie wszystkich ludzi.
Stefan Zweig

MERYTORYCZNY ZAKRES
Pierwszego dnia lepiej poznasz siebie, swoje przekonania ograniczające,
wspierające - aby budować biznes na swoich talentach.

oraz te

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się KIM JESTEŚ?
Co tak naprawdę się z Tobą dzieje, dlaczego pewne zachowania w drugim człowieku Ciebie
denerwują? W przypadku ludzkiej osobowości, analiza biostrukturalna rozróżnia genetycznie
uwarunkowaną, niezmienną strukturę podstawową oraz powiązane środowisko, zmienne
cechy, a na podstawie tego cechy osobowości lub behawioryzmu, które w perspektywie
długoterminowej mogą ulegać zmianie. To dobra wiadomość. Najperw jednak skupimy się na
Twoich talentach, dzięki którym wypracujesz narzędzia dla siebie do automotywacji. Zbudujesz
swoją autentyczną wiarygodność.

Przekonania ograniczające, to często negatywne, subiektywne opinie na swój temat. Zatem nauczysz
się kwestionować obecny stan rzeczy i obwiązujące teorie, dogmaty, opinie. Pokażemy Ci sposób
radzenia sobie z fałszywymi przekonaniami min. poprzez ich "odwrócenie". Omówimy narracje, jakimi
uczestnicy kierują się w życiu, które często spotrafią być bardzo ograniczające.

Jak dostrzegać swoje atrybucje?
Co jest Twoim talentem, abyś mógł doświadczać i mieć z satysfakcję i rezultaty ?

✓ Otrzymasz narzędziownik do pracy i międzynarodowy certyfikat - poznaj siebie Structogram cz.1 oraz
dostęp do webinaru z Witoldem Kowalskim: Lider w niepewnej przyszłości.

Ważne: Gdy nie masz samoświadomości nie rozwijasz
się, wtedy jesteś motywowany zewnątrzsterownie..

KROK 2 - DZIAŁANIE
Motto: Tchórz umiera 1000 razy, odważny tylko raz.
Wiliam Szekspir.

Bycie pewnym siebie zawsze, a poczucie własnej wartości.
Podczas warsztatów poznasz, czym jest właściwe poczucie własnej wartości, dlaczego czujesz się
pewny siebie, odważny być może tylko w OKREŚLONEJ SYTUACJI. Jeżeli nie dotyczy to Ciebie to być
może Twoich współpracowników.
Poznasz narzędzia do posiadania tej kompetencji długotrwale, narzędzia auto doceniania i wewnątrz
sterowności, które będą Tobie służyły przez WIĘKSZOŚĆ twojego ŻYCIA.
Właściwe poczucie własnej wartości pomaga osiągnąć sukces, być autentycznym liderem, który buduje
skuteczne zespoły.
Pewność siebie pomaga budować skuteczne zespoły, pomaga w efektywnej komunikacji,
delegowaniu zadań, ustalaniu priorytetów, wyznaczaniu celów i ich weryfikacji, udzielanie feed-backów
– pozytywnych i negatywnych, które nie sa opinią danego człowieka. a oceną stanu rzeczy.
Poznasz narzędzia treningu mentalnego, które pozwolą Ci być pewnym siebie przez większość Twojego
życia.
Praca z porażką
Porażka sprawia, że stajesz się nieustraszony. A jeżeli jej unikasz, to już nie żyjesz!.
Twierdzę, że nieprawdą jest myślenie, że ludzie stworzyli imperia, bo mieli szczęście. Przeanalizujemy
momenty, w których projekt jakiemu przewodziłeś upadł.
Otrzymasz konkretne narzędzia do podnoszenia się po porażce.

✓ Popracujemy z Twoim wewnętrznym krytykiem
✓ Poznasz techniki, dzięki którym odzyskasz poczucie szybkiego sprawstwa po porażce.
Etapy zmian
Niektórzy mówią, że na tym świecie jedyną pewną rzeczą jest zmiana, nie zawsze rewolucyjna, czasem
następująca powoli.
Aby działać w dzisiejszym świecie, powinieneś pogodzić się z faktem, że działasz w zmiennym
środowisku, a także poznać kluczowe etapy zmiany i emocje, jakie jej towarzyszą.
Dotyczy to wszystkich aspektów naszego życia, czy to w sprawach prywatnych, czy biznesowych.

✓ Umiejętność przeprowadzenia zmiany z oporu do zaangażowania, którą wykorzystasz w codziennym

życiu to kompetencja niezbędna w dziejących czasach.Otrzymasz konkretne narzędzia do zarządzania
zmianą.

ZMIEŃ

ZAAPKCEPTUJ

KROK 3 - WIZERUNEK LIDERA
Motto: Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi.
Stanisław Jerzy Lec

Wyzwania współczesnego biznesu powodują, że rośnie ranga umiejętności prezentacji
produktu, czy po prostu siebie. To warsztaty dla tych, którzy chcą skutecznie motywować
i umiejętnie sprzedawać swoje idee.
Podczas warsztatów poznasz m.in.:

✓ Jak opanować emocje i czuć odwagę, aby przekazać swoją koncepcję innym?
✓ Jak zapanować nad mimiką?
✓ Jak używać mediów w biznesie, jak się ich nie bać?
✓ Jakie potrzeby mają odbiorcy i jak je spełniać?
✓ Techniki skutecznej. komunikacji?
✓ Jak przykuć uwagę odbiorcy?

Otrzymasz konkretne narzędzie do wzmocnienia swojej reputacji.
Popracujesz także nad swoją mową ciała, będziesz wiedzieć co robić z rękami, gdzie patrzeć do
kamery, jaką przyjąć postawę, jak się poruszać się na scenie, a wszystko w zgodzie z Twoją
osobowością (znasz już przecież swoje mocne strony osobowości i prezentacji:-))

KROK 4 - KOMPETENCJE LIDERSKIE
Motto: Im wyżej chcesz się wspiąć, tym bardziej są ci potrzebne
zdolności przywódcze,
Im więcej chcesz zmienić, tym większy powinieneś wywierać wpływ na innych.

Kim jest lider i co odróżnia go od managera? Przedstawimy Tobie Rodzaje liderów, typy
zarządzania poprzez ćwiczenia grupowe.
Lider powinien nabywać nowe umiejętności a przede wszystkim połączenia umiejętności
twardych i miękkich.
Podczas Akademii opracujemy najważniejsze kompetencje Lidera XXI wieku. Na podstawie
badań futurologów jestem przekonana, że lider niezależnie od branży w jakiej się rozwija
powinien zadbać o wiedzę z zakresu:

✓ Prawa Współpracy - komunikacji z zespołem, z różnymi osobowościami

Skupimy się min. na motywowaniu, rozmowach indywidualnych, oraz komunikacji do wielu.
Narzędzia stawiania celów, GROW, SMART

✓ Prawa Rozwiązań, umiejętność rozwiązywania złożonych problemów
Poznasz techniki kreatywności w szukaniu rozwiązań
Determinacji do celu

✓ Myślenia Krytycznego

Ciągłe twórcze kwestionowanie stanu rzeczy i obowiązujących teorii, dogmatów to element
myślenia krytycznego. Poznasz techniki na podważanie staus quo, przyjmowania informacji
zwrotnej, a nawet zazdrości otoczenia, gdyż jako innowator możesz być na nią narażony

✓ Inteligencji emocjonalnej.

O tej kompetencji porozmawiamy dłużej, także w harmonogramie poświęcam jej więcej czasu.
Ten warsztat to mnóstwo inspiracji i refleksji w kierunku budowania zaangażowanych
zespołów.
Ćwiczenie indywidualne, realnie jakim jestem liderem,
czego oczekuję od innych czego sam nie dostarczam. Samoświadomość - część pracy
indywidualnej.

KOMPETENCJE LIDERSKIE
- INTELIGENCJA EMOCJONANA
Motto: Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz tecz umiejętności
kierowania emocjami. Daniel Goleman

Przykład ćwiczenia:
Przed nami 4 kompetencje Lidera XXI wieku, które omówimy, abyś niezależnie od zmiennego
środowiska odnosił rezultaty. Przykład kryteriów rozwoju jednej z kompetencji:
Kryteria oceny Prawo współpracy, które warto zaobserwować u siebie:
wykorzystanie synergii wielu osób w celu wspólnego rozwiązania problemu,
promowanie współpracy, bez niezdrowej rywalizacji, która niszczy prace zespołową,
umiejętność komunikacji 1:1,
umiejętność komunikacji 1:wielu,
budowanie różnorodności w zespole,
inspirowanie zamiast narzucania,
delegowanie odpowiedzialności,
otwarta komunikacja, jako nawyk a nie manipulacja,
brak zarządzania przez strach,
umiejętność stawiania celów, np. grow, smart, mówienie po co coś robisz.
W skali od 1 do 10, jak oceniasz swoje działania w powyższej kompetencji?

W realizacji celów niewątpliwie najważniejsza kompetencja to ta dotycząca emocji.
Emocje są bezpośrednio związane z psychiką, pojawiają się zatem w Twojej głowie. Termin „emocje” wywodzi się z
łacińskiego słowa movere – poruszać (e movere – w ruchu). Już Hipokrates przekonywał, że emocje rodzą się w
mózgu. Czasami zdarza się tak, że wszystkie emocje „odpalają się” w jednej chwili i osiągnięcie równowagi jest
trudne, a mózg otrzymuje sporo sprzecznych komunikatów. Jestem więc przekonana, że Daniel Goleman (autor wielu
książek, w tym o inteligencji emocjonalnej), ma rację, mówiąc, że sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz od
umiejętności kierowania emocjami. Co więcej – to stwierdzenie nabiera w dzisiejszych czasach nowego znaczenia.
Podczas Akademii wypracujesz konkretne narzędzia do tego, abyś to Ty miał emocje a nie one Ciebie.
Zatem, jeżeli szukasz odpowiedz:
Jak przestać się martwić przyszłością?
Jak zamienić pozornie rozumiane emocje jako złe, w pozytywne takie, które napędzają ?
Jak przekuć strach w działanie?
Jak wstyd przed oceną zamienić w spełnienie marzeń, w budowaniu odważnie biznesu?
Jak zaangażować zespół do zmiany?
Zapraszam - dołącz do Liderów Nowej Generacji, Liderów 5.0.

Lider potrzebuje odwagi, aby prezentować nowe modele, towarzyszyć
innym w zmianie, a odwaga jest po drugiej stronie strachu.
Odwaga to emocja. Pamiętaj o tym.

KROK 5 - FINANSE
Motto: Kto cały dzień pracuje, nie ma czasu zarabiać pieniędzy.
John Davioson Rockefeller.

Podczas warsztatów omówimy jak dywersyfikować źródła dochodu. Wiedza
pomoże skutecznie zarządzać finansami, oraz wesprze Ciebie w rozmowie z
pracownikami na ich temat.

✓ Poznasz najprostszy schemat dotyczący pracy z pieniędzmi, jako
wartością dla biznesu i życia prywatnego.
✓ Porozmawiamy o planowaniu sprzedaży, cross - sellingu, strategii
cenowej.
✓ Kompleksowo spojrzymy na Twoją firmę lub budżet domowy.
✓ Omówimy Twoje myślenie o kliencie, ekologii.
✓ Poznasz narzędzia finansowe ludzi bogatych.
✓ Popracujemy zgodnie z zasadą Pareto.
Zasada 80/20 mówi, że
80% dóbr, efektów w Twoim biznesie, należy do Twoich 20%
aktywnych pracowników, klientów.
Poznasz, czym jest dźwignia finansowa.
Sposób na zwiększenie wydajności i rentowności biznesu.

KROK 6 - WOLNOŚĆ MENTALNA
Motto: Jesteś tak silny jak silny jesteś mentalnie.
Ewelina Strawa
Zastanów się, jakie codzienne aktywności zbliżają Cię do osiągnięcia mistrzostwa w biznesie.
Jeśli faktycznie dbasz o prawidłowy sposób dbania o siebie, regularną naukę nowych rzeczy
planujesz czas na regenerację oraz posiadasz sprawdzone sposoby na właściwy mind set
to brawo dla Ciebie!!!

Wizualizacja przyszłości - Nasza podświadomość potrafi nas oszukiwać.
Nauczę Cię, jak pracować „ku czemuś” i afirmować, ukierunkowywać się na cel,
z potrzeby serca i umysłu.
Napełnisz swój umysł treściami, które przybliżają Cię do celu.
Motywacja jest czymś piękny, ale, jak widzisz, towarzyszą jej emocje, warto nad nimi
się skupić, poznać skuteczne narzędzia i przekuć je w działanie.
Podczas Akademii przygotujesz swoją misję i Wizję projektu, oraz poznasz techniki
zadbania o energię do ich realizacji. Bez Twojego zaangażowania fizycznego samo
nic się nie zadzieje.
Tak dla work-life integration - praca z pasją, czy to możliwe?
Łącząc przyjemność i odpoczynek, podczas Akademii nauczysz się uważności
i relaksu.
Dzięki temu zwiększy się Twoja koncentracja i wydajność w pracy.

Badania udowodniły, że wizualizowanie
jest zdrowe, skuteczne. Stwierdzono, że
wszystko na co zwracamy uwagę ma
wpływ na nasze życie. Jako uczestnik
Akademii skoncentrujesz się na tym, co
chcesz mieć. Do tego niezbędna jest
Twoja niepodzielna uwaga.

AKADEMIA LIDERA 5.0

Akademia powstała w odpowiedzi na potrzeby liderów, managerów,
właścicieli MŚP, aby mogli mieć Dobre Życie niezależnie od
dynamicznego środowiska.
Sukces jest w zasięgu.

AKADEMIA LIDERA 5.0 to:

3 miesiące Akademii, wraz z ćwiczeniami i
dostępem do platformy szkoleniowej oraz
materiałami szkoleniowymi,
Opieka przez całe 3 miesiące,
Miejsce Akademii - Warszawa, lub Gdańsk
Mentoring z Eweliną Strawą - twórcą programu przez całe 3 miesiące.

3 dwudniowe zjazdy,
pracujemy w godzinach 10-18.

3 spotkania Mastermind, w formie on-line,
Spotkania, podczas których pracujemy na
konkretnych potrzebach uczestników.

Umów się!
789 115 992
biuro@brainpoint.pl

