
KURS

OPARTY NA PRAKTYCZNYM PODEJŚCIU NEURO-POZNAWCZYM & BEHAWIORALNYM 

« Rozwiń swoją Inteligencję Adaptacyjną   
- skutecznie wykorzystuj swój mózg  i tryby umysłowe »

O KURSIE
Każdego dnia musimy podejmować wiele decyzji. Podczas gdy część z nich czynimy spontanicznie, bez 
głębszego zastanowienia, inne wymagają od nas więcej uwagi. Świat wokół nas jest coraz bardziej wymagający 
i żyjemy w pośpiechu. Czy jesteśmy w stanie poradzić sobie skutecznie ze wszystkimi sytuacjami utrzymując 
jednocześnie nasz dobrostan? Odpowiedź brzmi: nie zawsze. Czemu? Ze względu na wszechobecny stres.

Zgodnie z międzynarodowymi wynikami badań na temat stresu w pracy, przeprowadzonymi przez Institut 
de Medecine Environnementale (IME w Paryżu, badania dotyczyły 7025 pracowników we Francji, Belgii, 
Szwajcarii i Quebec):

  74% badanych pracowników twierdzi, że są zadowoleni ze swojej pracy,●
  jednak ● jeden na trzech pracowników cierpi z powodu stresu, wypalenia i / lub zaburzenia snu  

   w związku z pracą ...

Według GUS (dane z 2013):
  ● stres jest wśród polskich pracowników jednym z trzech podstawowych przyczyn problemów  

   zdrowotnych
  20% pracowników cierpiących na stres, było nieobecnych w pracy przez okres dłuższy niż 14 dni.●

   Absencja pracownika stanowi poważny koszt dla firmy i budżetu publicznego.

Jakie są główne przyczyny stresu w miejscu pracy?
  Nadmierne emocjonalne zaangażowanie w pracę (dotyczy prawie 41% zatrudnionych)●
  Demotywacja ze względu na brak wyników i uznania (1 pracownika z 4)●
 "Nie-biokompatybilna" organizacja pracy (nie jest dostosowana do ludzkiej natury) (1/4)●
  Brak poczucia celu wykonywania pracy, brak poczucia wspólnoty i niedostateczna komunikacja ze strony ●

kadry kierowniczej - dotyka nawet 22% pracowników ...

Istnieje wiele sposobów radzenia sobie ze stresem. Co proponujemy? Zwiększyć naszą adaptacyjną 
inteligencję. Ten kurs przedstawia, dlaczego i w jaki sposób możemy pozytywnie zmienić nasz sposób 
myślenia w stresie i w rezultacie pozostać spokojnym w trudnych sytuacjach. 

CEL: 
Kurs przedstawia w jaki sposób model INC może pomóc nam 
pozytywnie zmienić nasze sposoby myślenia i wzmocnić 
inteligencję adaptacyjną w zmieniającym się i coraz bardziej 
wymagającym środowisku. Zapewnia skondensowaną wiedzę i 
narzędzia niezbędne, abyśmy reagowali w sposób dostosowany i 
odpowiedni w różnych sytuacjach życia codziennego i 
zawodowego. 

  ADRESACI :
 Wszyscy zainteresowani specjaliści:
- menedżerowie,
- kierownictwo,
- szefowie wydziału,
- kierownicy projektow,
- osoby zarządzające programami... 

INNOWACYJNE METODY DLA NOWOCZESNYCH MENADŻERÓW 



    
  PROGRAM :   2 DNI     (kurs może zostać dopasowany do potrzeb firmy)

 DZIEŃ I. 
 Jak nasz mózg wpływa na nasze reakcje na stres - 
 Model INC

1. Zapoznanie z przełomowymi wynikami badań 
      - Markery somatyczne, świadomość
      - przyczyny stresu i ich konsekwencje

2. Model  INC
     - Funkcje i cechy głównych obszarów „zarządzających”  
       w naszym mózgu
      - Różnica między poszczególnymi obszarami i reakcjami 
 
3. Inteligencja stresu
       - Czym jest stres i mechanizm stresu
       - Pochodzenie i różne rodzaje stresu
       - Współzależność reakcji: Myśli - Emocje - Zachowanie.

4. Ćwiczenia 

  DZIEŃ II. 
  Zwiększanie Inteligencji Adaptacyjnej – Tryby  
  Umysłowe 

 1. Tryby Umysłowe 
      - Co to są “tryby umysłowe”?
      - W jaki sposób rozpoznać dwa różne tryby umysłowe ?

 2. Jak zmienić instynktowne i “nie-inteligentne” myślenie  
     w podejście dostosowane i “rozumowe”

3. Zadania praktyczne : podejmowanie właściwych
    decyzji 
     - Dobór ćwiczeń umysłowych dostosowanych do 
        problemu  

 4. Praktyczne wykorzystanie teorii w życiu 
     - Case studies

REZULTATY :

●  Wzmocnienie inteligencji adaptacyjnej.
● Nabycie praktycznej wiedzę i poznanie 
narzędzi do natychmiastowego zastosowania w 
życiu codziennym.
● Głębszy wgląd w to, jak reakcje mózgu 
wpływają na zachowanie człowieka.
● Lepsze zrozumienie swoich automatycznych 
reakcji i poznanie sposobów, jak je przełożyć na 
bardziej dostosowane do sytuacji.
● Możliwość przećwiczenia wiedzy w ciekawych 
ćwiczeniach.
● Udział innych osób w grupie sprzyja otwarciu i
poszerza horyzonty.

PROWADZĄCA:
Beata Pawelczyk-Cnudde

 ►Dyplomowany coach, 
szkoleniowiec i
trenerka neurofeedback.

 ►«Praktyk podejścia neuro-poznawczego i
behawioralnego w „Institute of
Neurocognitivism” w Brukseli.

 ►Partner w Fulcrum Partners, Bruksela
 ►Ukończyła studia magisterskie i

doktoranckie w zakresie zarządzania i
finansów (SGH);

 ►Absolwentka programu między-
uniwersyteckiego Université Libre de 
Bruxelles i Université de Liège w dziedzinie 
psychologii społecznej.

 ►Przez wiele lat pracowała w świecie
finansów Unii Europejskiej, w sektorze
publicznym i w korporacji, także na
stanowisku menadżerskim. 

 ►Autorka wielu artykułów z dziedziny
ekonomii, coachingu i rozwoju osobistego.

KONTAKT: Beata Pawelczyk-Cnudde KURS DLA FIRM  (może być dostosowany do firmy)
CENA : 1400 EUR / dzień (grupa do 12 osób)

e-mail:  beata.cnudde@fulcrum-partners.eu
Telefon:  Warszawa : +48 502571074  Brussels :  +32(0)477071088

Fulcrum Partners bvba 
Brussels, rue du Vieux Moulin 13

Phone:  +32(0)2 673 80 53  
www.fulcrum-partners.eu 

Institute of Neurocognitivism
81, avenue de Tervuren - 1040 Brussels 

Phone: +32 737 74 80  Fax: +32 737 74 84
www.neurocognitivism.com


