CHARYZMA
LIDERA

AUTENTYCZNOŚĆ W BIZNESIE

CHARYZMA LIDERA
„ Charyzma to zestaw pewnych zasobów wewnętrznych, z których korzysta
lider w oparciu o konkretne strategie ich realizacji.”
Jak oni to robią, że ludzie im ufają i z zaangażowaniem podążają za nimi? Co
sprawia, że z lekkością osiągają niedościgniony przez tak wielu sukces? Skąd
czerpią ten swój spokój, mądrość, pozytywne nastawienie? Czym jest to
„coś”, co ich wyróżnia? Czy z tym się trzeba urodzić? Czy da się tego
nauczyć?
Są trzy główne motory napędowe charyzmy lidera, na których
koncentrujemy się w naszej pracy.
- uważna obecność - wolna od ocen i osądów, pełna akceptacji i
elastyczności zdolność bycia ze swoją uwagą skupioną na człowieku i tym,
co dzieje się właśnie w tej chwili
-odporność psychiczna - bez niej nie uzyskasz dostępu do żadnego z
zasobów składających się na charyzmę. Jej obecność jest w tobie niezbędna
byś świadomie zarządzał swoim dobrostanem fizycznym, psychicznym, czy
mentalnym

CHARYZMA LIDERA
- autentyczność - odkrywanie własnej autentyczności prowadzi do
osiągnięcia spójności wewnętrzno-zewnętrznej, a ta do wyzwalania w nas
tak istotnych zasobów, jak szczerość, pokora, wiarygodność. Zyskujemy
zainteresowanie ludzi dla naszej osoby oraz koncepcji, idei, projektów jakie
realizujemy. Darzą nas szacunkiem i zaufaniem, chcą z nami pracować,
wierzą w naszą wizję, utożsamiają się z nią, angażują się w jej realizację.
Chcą robić z nami interesy, kupować od nas, wracają do nas, zależy im na
długofalowej współpracy.
Jak te zasoby w sobie rozwinąć? Co potrzebujesz zrobić? O co zadbać? Tego
dowiesz się i doświadczysz na naszym szkoleniu.

Szkolenie będzie z pewnością wyjątkowym, zaawansowanym
doświadczeniem wglądu uczestników w tajniki rozwoju świadomej
charyzmy lidera. Oparty na głębokim doświadczeniu osób biorących w nim
udział wykroczy znacznie poza ramy klasycznych szkoleń i standardowo
prezentowanych narzędzi.

„Charyzma to nie jest dar, jaki nieliczni wybrańcy otrzymali od boga.
Charyzma to potencjał, jaki każdy w nas sobie nosi po to, by go uwolnić i
darować dzięki niemu światu to wszystko, co w nas najlepsze.”

CHARYZMA LIDERA
KORZYŚCI

DOWIESZ SIĘ

PRZEKROCZYSZ SIĘ

STANIESZ SIĘ

-jak uwalniać w sobie dostęp
do zasobów składających się
na świadomą charyzmę lidera

- wyzwalając się z ograniczeń
stojących na drodze
potrzebnych zasobów

-osobą działającą z poziomu
dostępu do swojego
potencjału świadomej
charyzmy

-jak rozwijać w sobie zdolność
uważnej obecności

- udrażniając ich przepływ,
byś mógł z nich korzystać

-jak pracować nad
budowaniem odporności
psychicznej

- nabywając zdolności
przeformułowania zasobów
uwarunkowanej charyzmy w
charyzmę świadomą

-jak odkrywać własną
autentyczność

- dowiadując się jak uniknąć
dotychczasowych błędów i jak
osiągać ekologiczne cele
komunikacji w biznesie i życiu
osobistym

-osobą świadomie
zarządzającą relacjami z
ludźmi, swoim dobrostanem,
sukcesem
- osobą żyjącą z poziomu
własnej autentyczności,
spójności wewnętrznozewnętrznej, szanowaną,
cenioną, będącą inspiracją i
autorytetem dla innych

CHARYZMA LIDERA
PROGRAM

1.

Charyzma lidera – definicja, rodzaje, korzyści

2.

Neutralizacja ograniczeń stojących na drodze uwalniania potencjału charyzmy

3.

Nieświadome mechanizmy percepcji: projekcje, wzorce, przekonania, automatyzmy
poznawcze

4.

Składowe charyzmy świadomej – zasoby

5.

Inteligencja emocjonalna, inteligencja duchowa

6.

Transformacja siły w moc, poziomy świadomości

7.

Uważna obecność – mindfulness lidera

8.

Odporność psychiczna lidera – rezyliencja, charakter, wytrwałość, nastawienie

9.

Autentyczność – samopoznanie, przekonania, wartości, motywacja

Konrad Wilk – Dossier

Kim jestem
Trenerem rozwoju, psychologiem biznesu, kognitywistą. Pracuję
jako coach, terapeuta, mentor, szkoleniowiec, mówca.
Mówię o sobie ODUCZYCIEL, bo wspieram swoich klientów w
wewnętrznym uwalnianiu się z tego, co przeszkadza, ogranicza,
staje na drodze życia z pełni osobistego potencjału.
Z klientami indywidualnymi pracuję głównie w nurtach:
transpersonalnym, systemowym i procesowym.
Jestem autorem modelów: TY® oraz Lider Przyszłości – TERAZ.

Przygotowanie
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, Jarosław Gibas - Model
Transpersonalny, Instytut Kognitywistyki Maciej Bennewicz - Konstelacje Archetypowe, Coaching
TAO w ujęciu transpersonalnym. Akredytował mnie ICF. Ukończyłem studia na Akademii
Koźmińskiego w Warszawie.
2350 h sesji
indywidualnych

320 h sesji
grupowych

2200 h szkoleń
i warsztatów

150 h
wystąpień publ.

100 h sesji
mentorskich

Konrad Wilk – Dossier
Pracuję w języku polskim i angielskim z menadżerami i zespołami różnych
branż, min. firmy medyczne, farmaceutyczne, motoryzacyjne, przemysłowe,
mediowe, finansowe.
Wspieram menadżerów w budowaniu spójnych, skutecznych, rozwojowych zespołów. Pracuję z
nimi nad wyzwalaniem cech świadomego przywódcy w oparciu o najnowsze osiągnięcia
psychologii biznesu. Koncentruję się na takich zagadnieniach, jak autentyczność lidera,
zarządzanie stresem, work-life balance, mindfulness w biznesie, efektywna komunikacja, sztuka
wystąpień publicznych, świadome przywództwo , charyzma lidera.

W autorskich, relacyjnych szkoleniach i warsztatach wykorzystuję doświadczenie coachingowe,
terapeutyczne, techniki mindfulness, pracę z ciałem, ruchem, dźwiękiem, obrazem, by zwiększyć
ich atrakcyjność, efektywność oraz integracyjno-motywacyjny charakter.
Dużo pracuję z osobami prywatnymi, wspieram pary w kryzysach, pomagam ludziom w
przechodzeniu przez trudne okresy przełomowe w ich życiu, w wyzwalaniu się z traum,
emocjonalnych, zwykle nieuświadomionych blokad, w uwalnianiu wewnętrznego potencjału i
wchodzeniu w nowe etapy coraz bardziej świadomego życia.
Na uczelniach
Zapraszany jestem do firm, na konferencje, seminaria, jako mówca, trener, panelista.
Przemawiam i prowadzę zajęcia i własne klierunki na najlepszych polskich uczelniach, jak:
Akademia Koźmińskiego, SGH, UW, UJ, UE w Poznaniu, UŁ, Collegium Civitas, WSB Szczecin,
WSB Toruń, Akademia WSB Dąbrowa Górnicza, Humanitas Sosnowiec, Uniwersytet Łazarskiego…

Konrad Wilk – Dossier
Z pokorą do życia
Stale korzystam z superwizji największych autorytetów wspierania rozwoju w
Polsce.
Nieustannie pogłębiam swój warsztat, uczę się, poznaję, odkrywam. Staję się coraz lepszym
człowiekiem i profesjonalistą dla siebie i dla tych, którzy CHCĄ z mojego wsparcia korzystać.
Pasje
Piszę książki (w sprzedaży podróżniczo-rozwojowa „Naga Asu”, o mojej 6-cio letniej podróży po
Azji Południowej oraz psychologiczno-rozwojowa „Jak się zabić, by zmartwychwstać”, o
kolejnych etapach rozwoju człowieka i okresach przejściowych, w której prezentuję autorski
Program TY®).
Mam nomadzką duszę, więc kocham być w podróży, smakuję, dotykam, wsłuchuję się i cieszę
oczy pięknem różnorodności świata i człowieka. Poznaję życie w jego wielorakich przejawach,
kognitywistycznie studiuję nieustająco takie dziedziny wiedzy, jak różne szkoły terapii,
psychologii, socjologii, neuropsychologii, filozofii,
antropologii, mechaniki kwantowej,
kosmologii, rozwoju świadomości i duchowości.
Słucham reggae, jazzu, muzyki klasycznej i medytacyjnej. Odżywiam się wegańsko, ajurwedyjsko,
sporo czytam na ten temat, sam również gotuję. Moją pasją są samotnicze wyprawy na
tropikalne bezludne wyspy, gdzie ćwiczę sztukę przetrwania i obcuję z pięknem natury. Wspinam
się też po górach, przedzieram po lasach, żegluję, nurkuję, biegam maratony.
Media
Udzielam wywiadów, pełnię rolę eksperta. Opublikowałem ponad 100 artykułów min. w
magazynach „Sukces”, „L’Eclat”, „Trendy Art of Living”, „Manager”, „Gazeta Finansowa”, „Fine
Life”, „Top Class”, „Business Traveller”, „Ludzie Sukcesu”, „Business Voice”, „Network Magazine” i
innych. Przez 1,5 roku pełniłem rolę eksperta magazynu „Sukces” ds. psychologii biznesu. Piszę
bloga, jestem obecny w mediach społecznościowych, nagrywam filmiki.

Kontakt

konrad@konradwilk.pl

+48 510 279 206

www.konradwilk.pl

