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OPIS 

 

ELITARNY TRZYDNIOWY OBÓZ SZKOLENIOWY DLA LIDERÓW I TRENERÓW 

Jedyne w Polsce szkolenie przygotowujące do prowadzenia szkoleń motywacyjnych z 

wykorzystaniem metod przekraczania barier i ograniczeń na poziomie psychiki i 

fizjologii. 

Obóz szkoleniowy “TRENER MOTYWACYJNY” został stworzony z myślą o tych 

wszystkich, którzy chcą poznać techniki i metody prowadzenia szkoleń z 

wykorzystaniem elementów przełamywania barier. Jego celem jest poznanie i nauczenie 

się konkretnych strategii i technik motywowania zarówno osób indywidualnych, jak i 

zespołów oraz grup szkoleniowych. 

Obóz przynosi znaczące i ważne zmiany oraz ogromne korzyści indywidualne dla 

każdego uczestnika. Są nimi: wyzwolenie naturalnego potencjału, budowanie 

wewnętrznej spójności, otwieranie się na obfitość, realizacja celów 

zawodowych i osobistych, przekraczanie lęków i barier na poziomie psychiki 

oraz fizjologii. 

 

PROGRAM SZKOLENIA 

 

• Strategie myślenia i działania ludzi. Modele postrzegania świata 

• Bariery powstrzymujące przed osiąganiem sukcesów 

• Jak osiągać cele własne i pomagać innym osiągać ich cele? 

• Wzorce Mentalne i ich wpływ na nasze życie 

• Zmiana wzorców mentalnych na przykładzie przekonań ograniczających 

• Czym jest intuicja? Kiedy i jak ją wykorzystywać 

• Metodyka pracy z grupą w stanie relaksacji. Opis różnych metod 

wprowadzania w stan relaksacji i praktyczne ich wykorzystanie 
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• Czym jest dźwignia na lęku i jak ją wykorzystywać w pracy i z osobami 

indywidualnymi 

• Firewalking. Chodzenie po ogniu. Nauczysz się jak prowadzić po ogniu inne 

osoby 

• Arrow Snapping. Łamanie strzał szyją 

• Łamanie drewnianych desek ręką 

• Łamanie płyt betonowych ręką 

• Glasswalking. Chodzenie bosymi stopami po szkle! 

• Inne metody przełamywania lęków i barier. Bieg na przeszkodę, spadanie, lot 

swobodny, itp. 

• Energia. Zasady i metody pracy z energią własną i energią grupy. 

• Wzbudzanie energii własnej. Skąd ją czerpać i jak utrzymywać na wysokim 

poziomie 

• Czym jest energia grupy i jak nią sterować 

• 40 feet firewalking (decyzję o przejściu podejmie trener prowadzący). 

Każdy z uczestników szkolenia stanie przez wyzwaniem przejścia po 12 

metrowym dywanie ognia. I przejdzie po nim! To być może będzie dla większości 

osób jedyna taka możliwość. Przejście po 12 metrowym ogniu jest przewidziane 

na koniec szkolenia. 
 
Zakres i formuła szkolenia są objęte prawami autorskimi. 
 

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW 

CERTYFIKATY 

Każdy uczestnik otrzymuje wewnętrzny certyfikat: 

TRENER MOTYWACYJNY PRAKTYK uprawniający do prowadzenia biznesowych 

szkoleń motywacyjnych z elementami przełamywania barier. 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? 

Zakres szkolenia nie obejmuje nauki podstawowych kompetencji trenerskich i 

menedżerskich, dlatego jest ono kierowane głównie do osób, które posiadają 

doświadczenie w: 
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• Organizacji i prowadzeniu szkoleń 

• Pracy z zespołami zadaniowymi 

• Budowaniu struktur sprzedaży i zarządzaniu nini 

• Zarządzaniu zespołami ludzi 

• Budowaniu sieci marketingu wielopoziomowego (MLM) 

• Każdego, kto chce rozwijać swój potencjał i przekraczać bariery 

Nie wymagane jest doświadczenie: 

• Psychologiczne, terapeutyczne, itp. 

• W organizacji i prowadzeniu szkoleń z przejściem po ogniu, 

• W prowadzeniu szkoleń i seminariów sprzedażowych i motywacyjnych 

• W powadzeniu treningów indywidualnych, coachingu, mentoringu, itp. 

Czas trwania szkolenia: 

3 dni 

Cena zawiera: 

• Uczestnictwo w szkoleniu 

• Wszystkie potrzebne narzędzia, sprzęt i materiały szkoleniowe 

• Certyfikaty 

• Pełne wyżywienie i zakwaterowanie w formule ALL INCLUSIVE 

• Dodatkowe atrakcje i niespodzianki, nie ujęte w programie 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

Podczas szkolenia będą robione zdjęcia i filmy. Część z tego materiału będzie 

publikowana. Jeżeli ktokolwiek z uczestników nie życzy sobie, aby jego wizerunek był 

publikowany, proszony jest o zaznaczenie tego na początku szkolenia. 

Aby zapisać się na szkolenie Trener Motywacyjny proszę o KONTAKT 

 

 


