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Szanowni Pafistwo,

Na poczqtku bardzo chciafbym podziqkowai za mo2liwo56 uczestniczenia w pafistwa szkoleniu.

Szkolenie uwa2am za bardzo ciekawe i profesjonalnie przeprowadzone, w szczeg6lnoSci chcialbym
zwr6cii uwage na:

o Prowadz4cego - Pana Gunthera: bez w4tpienia jest osobq z bardzo duzym
doSwiadczeniem zawodowym, znajEcym zar6wno realia polskiego rynku, jak i specyfikg
roznego rcdzaju przedsigbiorstw (np. rodzinnych, korporacj i) i dziaN6w,

' program z jednej strony byl jasno okreslony, jednak z drugiej strony - w funkcji
bie?qcych potrzeb grupy - Prowadz4cy potrafil plynnie rczwin46 dany w4tek popieraj4c
to zar6wno teori4, jak i praktycznymi przyldadami (z doSwiadczenia wiem, ze jest to
bndzo trudne i wymaga nie tylko duZego doSwiadczenia ale i sporej, utrwalonej
wiedzy),

mozliwoS6 wymiany doSwiadczeri i spostrzezeri pomigdzy uczestrikami szkolenia,

nastawienie 'pro-ludzkie' prowadz4cego i calego szkolenia. Zgodnte z moim
doSwiadczeniem jest to nie tylko najlepsza 'inwestycja' Srednio- i dlugo- terminowa ale
r6wniez jest to szansa na znalezienie 'stabilnej r6wnowagi', w tym r6wnowagi
wewngtrznej, zgodnej z rLaszp sumieniem. . .,

(moim zdantem uwaga najwazniej sza) - szkolenie nie ograniczalo sig do 'ksiggi zalecen'
jak post4pi6 w danej sytuacji, lecz pokaz.Fwalo mechanizmy oraz zloaone ternatycznie
plaszczyzny, kt6re inspirowaly do przemySleri lub nawet 'kruszyly' niekt6re
fundamenty, kt6re wydawaly sig 'prawd4 absolutn4'... szczerze m6wi4c niekt6re
przemySlenia i wewngtrzne 'spory' prowadzg do dziS...
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