
 

 

Wymień 3 rzeczy, które najbardziej Ci się podobały w 
szkoleniu Oli. 

Otwartość na rozmowę, rozwijające zadania do wykonania, przekazywanie wiedzy w sposób 
poszerzający horyzonty 

piękna nowa wiedza, wartościowa tematyka, życiowe przykłady 

Pełen profesjonalizm prowadzącej, zarządzanie atmosferą w sali, stworzenie takich warunków w 
których dzielenie się prywatnymi rzeczami było bardzo łatwe :) 

możliwość analizy case'u, piękna wizualizacja, wszechstronność tematu i dyskusji 

Praca ze sobą, wiedza, uwaznosc w słuchaniu 

Model pustego i pełnego serca, model NVC oraz praca na case'ie 

atmosfera, temat!!!!, praca nad sobą podczas szkolenia 

harmonia i spokój, jakie panowały na zajęciach, przyjrzenie się każdej osobie "z osobna", rozpatrzenie 
każdego problemu, pozytywna energia 

 

 

 



Miłe słowo/komentarz od Ciebie dla Oli :) 

Jesteś niesamowicie ciepłą i otwartą osobą, słucha się Ciebie i rozmawia z Tobą z prawdziwą 
przyjemnością. Podziwiam wybór tak otwartej i ryzykownej emocjonalnie drogi życiowej, nie wiem kto 
mógłby sobie w tym radzić lepiej niż Ty :) Skutecznie uczysz szacunku i tolerancji dla innych 

dziękuję za naukę nowego, pięknego sposobu rozumienia zarówno siebie jak i innych 

Bardzo ale to bardzo jestem pod wrażeniem Twoich umiejętności zarządzania atmosferą w sali i 
wprowadzenia nas w krainę, gdzie dzielenie się prywatnymi problemami było tak proste! Mam 
wrażenie, że bardzo to umocniło nasze więzi w zespole:) 

Jesteś ciepłą, bardzo kompetentną osobą. Jestem po wrażeniem Twojej ścieżki kariery i bardzo się 
cieszę, że tak wnikliwe przekazałaś nam zagadnienia NVC. 

Super, że robisz to w co wierzysz i co kochasz. Powodzenia :) 

Ola dziekuje Ci bardzo za szkolenie, byłaś dla mnie inspiracja do zmiany w moim życiu zawodowymψ  

Olu, czułam się trochę jak terapii grupowej - i to jest komplement! Czułam się bezpiecznie, swojsko, 
mogłam pogadać o swoich skomplikowanych emocjach. Stworzyłaś nieprawdopodobną atmosferę i 
przestrzeń do refleksji, co było naprawdę niesamowite! 

Ola, dziękuję Ci za Twój spokój, za indywidualne podejście do każdej osoby i zwracanie uwagi na 
szczegóły, tak istotne w naszym życiu. Szkolenie pogłębiło moją umiejętność rozumienia siebie i 
innych, dziękuję:) 

 

 

 


