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HOLISTYCZNY COACHING PRO CUD
Poszukiwanie rozwiązań dla osobistych zapętleń.

HOLISTYCZNY – zgodnie z teorią Sokratesa, obejmujący człowieka całościowo wraz z jego
środowiskiem społecznym i naturalnym. Pracując z dysfunkcją zgłoszoną przez klienta
skupiamy swoją uwagę także na zneutralizowaniu przyczyny tej dysfunkcji w taki sposób aby w
przyszłości skutkiem naszych działań były pozytywne rezultaty.
COACHING – rodzaj pracy z klientem nastawiony na odkrywanie indywidualnych potencjałów.
Rozwojowym jest to, że klient wspierany przez coacha, samodzielnie doskonali swoje
umiejętności w kierunku pożądanych kompetencji i postaw (sukcesologia).
PRO – Praca, Relacje i Otoczenie. Intratność pracy przy minimalnym wysiłku oraz sukcesy
osobiste są ściśle zależne od umiejętności budowania właściwych relacji. Wspierając klientów
pamiętamy, że sukces raduje tylko wtedy, gdy jest ekologiczny - osiągany w harmonii osoby z
całym jej otoczeniem.
CUD człowieka – Ciało, Umysł i Dusza. Podczas sesji coachingowych pamiętając, że w
„zdrowym ciele zdrowy duch”, drogą rozważań intelektualnych prowadzimy nie tylko do
równowagi emocjonalnej, ale też do umiejętnego gospodarowania wszystkimi zasobami
osobistymi.
HOLISTYCZNY COACHING PRO CUD – to coaching ściśle związany z najnowszym dyskursem
– nurtem EKO-lidera. Wykształcając te specyficzne umiejętności, nasi liderzy mają szansę
wybiegać kompetencjami znacznie poza swoich konkurentów na rynku pracy i elastycznie
tworzyć nowoczesne, przyszłościowe zespoły zadaniowe w firmach.
SESJE HOLISTYCZNEGO COACHINGU PRO CUD – ich wyjątkowość polega między innymi na
szerszym, zarówno żeńskim jak i męskim spojrzeniu na zadania do rozwiązania (problemy),
przed jakimi codzienne życie stawia naszych klientów. Podczas sesji, o zdrowie klienta i jego
zadowolenie w życiu rodzinnym i skuteczność w rozwoju osobistym – także zawodowym – dba
jednocześnie para specjalistów.
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REKLAMY:
ZESPOŁY OPIEKI I LECZNICTWA DOMOWEGO Z ATENCJĄ SP Z O.O.
KRS 0000445241, GDYNIA

ZESPO ŁY Z ATENCJĄ, TO KADRA
OPIEKUŃCZO MEDYCZNA
DAJĄC PE Ł NE WSPARCIE
PODOPIECZNYM I ICH RODZINOM

GŁÓWNE OBSZARY PRACY TO:
ROZWÓJ I EDUKACJA
LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ
TERAPIE I WSPARCIE
OPIEKA I LECZENIE

POLECAMY PAKIETY PROZDROWOTNE

zapraszamy do korzystania z naszych usług:
tel. Gdynia - 504-479-400
www.zatencja.pl

Pracujemy zgodnie z założeniami ideowymi Platformy ETITO

www.etito.pl

SZKO ŁA DLA CIEBIE

STUDIUM PSYCHOLOGII
IM C. G. JUNGA
Zapraszamy do kształcenia się na kierunkach:
•
•
•

Psychoterapie
Ochrona zdrowia
Parapsychologia

BEZ WZGL Ę DU NA WIEK

Organizatorzy zajęć w GDYNI:
Irena Ratke – 504-079-400
Andrzej Kubiak - 602-647-495
eapi@etito.pl

Strony internetowe:
www.etito.pl/2c.php
www.polska-psychologia.edu.pl

www.etito.pl
Zachęcamy też do przeczytania publikacji, które podnoszą i dodają sił.
Znajdziesz je na stronie:
www.etito.pl/4b.php

ETITO
EDUKACJA, TALENTY INWESTYCJE TERAPIE OPIEKA

JEDNOSTEK, których celem jest szeroko pojęta działalność edukacyjna w zakresie
USZLACHETNIANIA ZASOBÓW OSOBOWYCH oraz propagowania działalności charytatywnej i miękkiego ZZL .

ETITO to platforma

Misja ETITO, niekoniecznie pod hasłem : "PRACA NAJWYŻSZYM DOBREM CZ ŁOWIEKA", związana jest z
myślą o przydatności społecznej każdego obywatela z uwzględnieniem jego talentów.
Koncepcja ETITO opiera się na samodzielnym działaniu JEDNOSTEK pod sztandarem ETITO - który jest
agitatorem, koordynatorem działań, gwarantem jakości usług oraz reklamodawcą i propagatorem.

www.etito.pl

1. Każdy kto zaznał chwil trudnych, w których emocje i odczucia dźwigane przez natrętne myśli spędzały sen z
powiek w nocy i odbierały koncentrację w dzień…

emocje…Myśli…odczucia…
2. Każdy kto wierzy w siebie i innych lub chce uwierzyć i działać w oparciu o zasadę: „buduj z tego co masz już
teraz, tam gdzie jesteś” ...

Tu… i … Teraz
3. Każdy kto znajdzie dla siebie lub innych choćby jedną godzinę na miesiąc by z energią, motywacjami i
optymizmem rozświetlać przyszłość …

energia … i… optymizm
… każdy może się do nas przyłączyć … i być etito.

MAZP

Międzyregionalna Akademia Zarządzania Personelem
Kijów – Ukraina
ośrodek konsultacyjno – rekrutacyjny w Gdyni

Zapraszamy bez względu na wiek, na kierunek:

PSYCHOLOGIA PRAKTYCZNA

Twoje dotychczasowe wykształcenie
może stanowić podstawę
do skrócenia czasu nauki

Organizatorzy zajęć w GDYNI:
Irena Ratke – 504-079-400
Andrzej Kubiak - 602-647-495
eapi@etito.pl

Strony internetowe:
www.etito.pl/2c.php
www.polska-psychologia.edu.pl
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