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SZTUKA PRZEKONYWANIA LUDZI  
 

Warszawa 6 grudnia 2022 ( wtorek ) 

 

Znając twardą mechanikę powstawania przekonań mentalnych 

człowiek jest zdolny: 

 

 Dekonstruować każde przekonanie ograniczające. 

 Konstruować każde przekonanie wspierające. 

 Żyć twórczo osiągając swoje zamierzania – nawet 

dysponując wyłącznie motyką i Słońcem. 

 Życzliwie omijać suflerów marazmu i negatywności. 

 Uczyć innych właśnie Tego.  

 

 

 DLA KOGO TA IDEOWA MECHANIKA / TO PRAKTYCZNE SZKOLENIE 

 handlowców, doradców, specjalistów, KAM-ów; 

 pracowników działów obsługi klienta; 

 menedżerów prowadzących zespoły;  

 pracowników działów HR wprowadzających zmiany; 

 wszystkich ludzi domu i biznesu, którzy na swoje propozycje 

czasem słyszą „nie”, a pragną częściej słyszeć „tak, jestem 

zdecydowanie na tak”.   

 

Szkolenie dostępne w formule in-company 

( szczególnie dla zespołów sprzedażowych na rynkach wymagających ) 
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 CELE I KORZYŚCI SZKOLENIA UCZESTNICY: 

- poznają uniwersalną matrycę skutecznej pracy z przekonaniami; 

- warsztatowo przepracują rzeczywiste przykłady zawodowe i osobiste;  

- będą ćwiczyć zadawanie pytań osadzających w intencji;   

- będą ćwiczyć zadawanie pytań tworzących mapę doświadczeń 

budujących przekonania wspierające; 

- będą ćwiczyć praktyczne posługiwanie się językiem zmiany ram; 

 

 PRAKTYCZNE OBIETNICE – do trzymania za słowo  

 wszystkie proponowane narzędzia praktykuję na własnej skórze, 

ponieważ aktywnie poruszam się w biznesie od 1996 roku; 

 warsztat ocieka soczystym konkretem – krótko wprowadzam model,     

a potem z wytrwałością wałkujemy rzeczywiste przypadki biznesowe; 

 poważne i skuteczne narzędzia komunikacyjne podaję w lekkiej formie; 

 warsztat zwieńczam krótkim i praktycznym opisem uniwersalnych 

narzędzi do pracy z przekonaniami mentalnymi w formacie PDF. 

 

 UCZESTNICY PISZĄ PO SZKOLENIACH O EFEKTACH  

 Potrafię prowadzić rozmowy bardziej otwarcie, udaje mi się uzyskać 

więcej informacji o potrzebach klienta. Kilka dni po szkoleniu 

podpisałem duży kontrakt. 

 Zadawanie pytań przyniosło efekty, szczególnie w przypadku, gdy 

osoby, które ze mną rozmawiają, mają jakieś obiekcje, Pytania po co 

zamiast dlaczego wprowadzały rozmowę na bardzo dobre tory. 

 Podpisałam umowę z Panem „punkt honoru". Dziękuję za wskazówki. 

 To pozwoliło mi zaproponować jej takie rozwiązanie które przekonało ją 

do wprowadzenia 3 nowych pozycji z naszego asortymentu. 

 

[Mam setki udokumentowanych podobnych informacji zwrotnych od 

uczestników piszących o natychmiastowej skuteczności tego projektu.] 
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 PROGRAM SZKOLENIA W SZCZEGÓŁACH 

 

 

1. ZAWSZE PAMIĘTAJ O CELU 

 

 Wprowadzenie do szkolenia. Rudna pytań i odpowiedzi. Kim jestem? Kogo 

i do czego przekonuję? Jak na mój widok i moje słowa reagują ludzie?     

W co mają wierzyć, kiedy o mnie pomyślą? Jeśli wiesz, dokąd jedziesz, 

łatwiej tam dojedziesz. Zawsze warto wiedzieć, PO CO otwierać lub 

zamykać usta. 

 Oś czasu – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Zazwyczaj 

PRZEKONYWANIE TO PRZEPROWADZENIE LUDZI Z MYŚLENIA X (przeszłość)   

W MYŚLENIE Y lub Z (przyszłość). Jak mówić, milczeć i pytać, żeby 

prowadzić ludzi we właściwym kierunku.  

     

2. JĘZYK I MOWA CIAŁA 

 

 Język sugestywny to umiejętność posługiwania się słowami dobrze 

zabarwionymi, czyli na przykład ZAAKCENTOWANYM ZNACZĄCYM 

PRZYMIOTNIKIEM. Ćwiczenia w rozkładaniu akcentów w zdaniu i strzelanie 

dobrymi przymiotnikami. Mowa ciała – temat przemielony przez tysiące 

książek i artykułów. Wyobraź sobie, że zadajesz komuś pytanie „Co jest dla 

ciebie najważniejsze w życiu?” i jednocześnie dłubiesz w nosie…  

 Struktura komunikatu. CO mówisz jest równie ważne jak to, JAK mówisz. 

Każda praca na przekonaniach jest komunikatem, a osoba przekazująca 

komunikat stanowi jego kluczową część (medium is a message). Rozpiszę 

na drobne nuty z uczestnikami narzędzia, którymi każdy dysponuje: ubiór, 

postawa ciała, głos, kontakt wzrokowy, gestykulacja. Zależy mi na tym, 

żeby każdy uczestnik znalazł swoje wąskie gardło i umiał to zmienić / 

przenawyczyć / przeprogramować.]  
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3. KONKRETNE NARZĘDZIA 

 

 Językowa Rama Celu. 

 Praca na łańcuchach przekonań. 

 Etyczne pytania z presupozycją. 

 Pozytywne sugestie wzmocnione ciszą. 

 Mówienie dopasowanym głosem „transowym” vel „hipnotycznym”. 

 Kartka papieru i długopis. 

  

4. WIELOŚĆ MOŻLIWOŚCI 

 Podkreślam – nie wierzę w uniwersalne złote klucze. Chcę tylko cicho 

zaakcentować kilka potencjalnych korzyści z tego projektu szkoleniowego: 

większa uważność na przekonania, większa świadomość językowa, 

spokojny oddech z przepony, umiejętność pracy z pauzą, wydłużanie 

samogłosek, przekraczanie swoich oporów, praca z metaforą, bajką           

i cytatem, prowokacja, umiejętność zawieszania w świszczącej przestrzeni 

ważnych pytań otwartych…  

 Proszę pamiętać, że inaczej będziemy argumentować, kiedy chcemy, 

żeby mężczyźni padali nam do stóp, a kobiety rzucały goździkami              

w różnych kolorach, inaczej kiedy informujemy o grupowych zwolnieniach, 

inaczej kiedy dziecko ma pozmywać naczynia, inaczej kiedy prosimy szefa 

od podwyżkę, inaczej kiedy motywujemy swój zespół, inaczej kiedy 

negocjujemy ze związkami zawodowymi lub partnerskimi…   

 

 

 

Z serca i głowy życzę wszystkim WIRUSA ELASTYCZNOŚCI  

w czuci i myśleniu o sztuce przekonywania ludzi. 
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Jestem praktykiem życia, praktykiem biznesu i praktykiem trenerem, 

absolwentem Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia 

PTP, Trenerem Biznesu z licznymi certyfikatami (m.in. Mastera i Trenera NLP). 

Od 26 lat  w aktywnej i praktycznej sprzedaży (w segmencie B2C, jak i B2B),    

a od 17 lat w szkoleniach doświadczam, jak ekscytujący i zmienny jest obszar 

komunikacji między ludźmi. Zdecydowane stawiam na praktyczną 

użyteczność życiową ćwiczonych na szkoleniach narzędzi, mechanizmów. 

 

Moim absolutnie OLIMP-ijskim fiksum dyrdum jest praca na poziomie 

przekonań mentalnych, ponieważ to one determinują osiągnie celów 

prywatnych i biznesowych. Uczę bezwzględności w eliminowaniu 

ograniczeń oraz żarliwości w budowaniu wzmocnień.     

 

Wielokrotnie bywałem na warsztatach znaczących postaci świata szkoleń: 

Christiny Hall, Roberta Diltsa, Stephena Gilligana, Hermanna Mullera-

Walbrodta, Franka Farelly’ego. Tłumaczyłem zapisy pracy Miltona Ericksona i 

Richarda Bandlera. Przetłumaczyłem książkę „Terapia prowokatywna” Franka 

Farelly’ego i kilka książek dla dzieci. W wolnych i szybkich chwilach bawię się 

językiem – najczęściej własnym, czyli polskim. Choć bardzo dobrze macham 

również językiem angielskim.    
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 CENA SZKOLENIA  

Jednodniowe szkolenie dla jednej osoby to 1,000 PLN netto / brutto.  

Przy wpłacie wczesnej (10 dni przed datą szkolenia) to 900 PLN netto / brutto.  

Przy większej liczbie uczestników z jednej firmy znaczące rabaty.  

 

 KIEDY, GDZIE, JAK 

6 grudnia 2022 ( wtorek )  

Kolejne terminy, inne projekty oraz blog na www.via-szkolenia.pl   

 

9.00 – 17.00 ( godzinna przerwa obiadowa ) 

Warszawa ( 4 minuty piechotą od dworca Warszawa Centralna ):  

Centrum Szkoleniowe Wspólna, ul. Wspólna 56  

 

Przerwy kawowe i obiad ( dostępna opcja mięsna, dostępna również opcja 

wegetariańska ) w cenie szkolenia. 

 

 

 

WARTOŚCI  

WYMAGAJĄ  

DZIAŁAŃ 

 

 

DZIAŁANIA 

KSZTAŁTUJĄ 

WARTOŚCI 

 

http://www.via-szkolenia.pl/

