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Inspiracja bez manipulacji 

� Nauczanie i wspieranie rozwoju 
� Dwustronna wymiana do�wiadczeñ 
� Tworzenie efektywniejszych zespo³ów 
� Skuteczne wykorzystywanie w³asnego potencja³u 

Chêæ nieustannego rozwijania siê i zdobywania nowych do�wiadczeñ to cecha 
charakteryzuj¹ca wybitnych ludzi sukcesu. Coaching jest metod¹ czynnie wspieraj¹c¹ 
to d¹¿enie. Istotn¹ jego zalet¹ jest nieformalny charakter. Coaching mo¿e przejawiaæ siê 
nie tylko w kontaktach osobistych, ale równie¿ telefonicznych czy te¿ e-mailowych. 
Udzielaj¹c komu� w dowolnym momencie wskazówek opartych na praktycznej wiedzy, 
jak¹ zdobyli�my, czy te¿ przyjmuj¹c opinie i sugestie kierowane w nasz¹ stronê, 
tworzymy siln¹ i trwa³¹ organizacjê. Budulcem jest tu wzajemne zaufanie i umiejêtno�æ 
wypracowania sensownych kompromisów. 

Dowiedz siê, jak: 
� rozwijaæ swoje naturalne talenty i efektywnie je wykorzystywaæ, 
� precyzowaæ cele i d¹¿yæ do ich realizacji, 
� poprawiaæ relacje na linii prze³o¿ony-podw³adny, 
� przezwyciê¿aæ przeszkody zewnêtrzne i w³asne s³abo�ci. 

Ksi¹¿ki z serii �Osobisty Mentor� s¹ szybkimi i niezawodnymi �ród³ami informacji, 
pokazuj¹cymi, jak stawiaæ czo³a codziennym wyzwaniom zawodowym. Zawieraj¹ one 
wiele praktycznych wskazówek, podpowiedzi oraz przyk³adów zaczerpniêtych z ¿ycia. 
Pomagaj¹ tak¿e Czytelnikom zidentyfikowaæ ich najmocniejsze strony i najwiêksze 
s³abo�ci. W biurze, na zebraniu czy w domu � te niewielkie przewodniki oferuj¹ szybk¹ 
i profesjonaln¹ pomoc w rozwi¹zywaniu codziennych problemów. 

Nowe do�wiadczenia w starym zespole 

� Sprawd�, w jakich momentach coaching jest szczególnie pomocny 
� Zadawaj odpowiednie pytania, broñ w³asnego stanowiska, 
    buduj niæ porozumienia 
� Przygotuj sesjê coachingow¹, która bêdzie inspiruj¹ca 
    i przyniesie oczekiwane efekty 
� Zdobywaj stale nowe umiejêtno�ci i kompetencje  
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