
SPRAWNY i STRAWNY FEEDBACK 

- otwarte szkolenie jednodniowe z dodatkami -  
 

(w) dzień dobry Państwu!  

 

Na tych kilku stronach, na które warto spojrzeć przenikliwie  z wielu stron, 

znajdą Państwo propozycję jednodniowego otwartego szkolenia 

fundamentalnej ludzkiej kompetencji… czyli przekazywania i przyjmowania 

konstruktywnej informacji zwrotnej.   

 

Większość ludzi posila się codziennie (nawet kilka razy dziennie) – zatem 

zdecydowanie świadomie i tylko trochę metaforycznie nazwałem projekt: 

„Sprawny i strawny feedback”. Z góry uczulam, że będę się wgryzać           

w istotę słowa „posilać”… i zachęcać Państwa do odpowiedzi na pytanie: 

Czy to, co i jak mówimy, zabiera ludziom siłę, czy daje ludziom siłę? Zdaje 

się, że właśnie o to chodzi w spożywaniu posiłków.   

 

Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do zgłaszania uczestnictwa, 

Tomasz Szokal-Egierd 

tomek@via-szkolenia.pl  
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FEEDBACK JEST WAŻNĄ KOMPETENCJĄ LUDZKĄ. 

ZWYKLE JEST POTRZEBĄ, BYWA KONIECZNOŚCIĄ 
 

CEL NADRZĘDNY PROJEKTU 
• Akcentowanie życiowej i biznesowej potrzeby (a czasem konieczności) 

udzielania sprawnego i skutecznego feedbacku.  
• Przekazanie uczestnikom „matematycznych” struktur feedbacku. 
• Zachęcenie do wypracowania własnego niepowtarzalnego rysu 

przygotowywania i serwowania feedbacku.  

 

TRZY KROKI PROJEKTU 
• Wcześniejsze indywidualne przygotowanie z każdym uczestnikiem.  
• Jednodniowe szkolenie praktyczne.  
• Jasny i praktyczny manual opisujący ideę oraz narzędzia feedbackowe.  

 

Nagrodą za rozwijania kompetencji  feedbacku jest 
zgromadzenie nieskończonej ilości gwiazdek Michelin 
nadanych przez ludzi, których zmienili się dzięki Tobie.   

Człowiek z Krakowa lub Częstochowy  

 



CZŁOWIEKU, DO KOGO TA MOWA?  
 

Kiedy człowiek sprawnie operuje feedbackiem może mówić do: 

 

• Ludzi na stanowiskach równorzędnych. 

• Ludzi z działów, które się zazębiają (między innymi słynne „konflikty” 

między Działem Sprzedaży, a Działem Serwisu) 

• Ludzi upiornie opornych na pozytywne zmiany. 

• Ludzi na stanowiskach wyższych. 

• Ludzi podległych w hierarchii.  

• Nastolatków, którzy nie chcą ograniczyć korzystania ze smartfonów. 

• Ludzi, na rozwoju których zależy nam naprawdę. 

 

 



FEEDBACK BYWA TEŻ PRZYJEMNOŚCIĄ i ZABAWĄ,  

PONIEWAŻ POZWALA IGRAĆ Z METAFORAMI 

Korzystając z angielskiego rozumienia słowa FEED (karmić, żywić, 

odżywiać), proponuję świadomie pracować na tej metaforze, ponieważ 

jest ona wyjątkowo czytelna i wyjątkowo bogata.  

 

Krótko rzecz ujmując – proponuję taki rodzaj komunikacji (szczególnie         

w obszarach ważnych i trudnych), żeby nasze myśli, słowa oraz gesty były 

dla wszystkich ludzi BIO, czyli żeby: Budowały, Inspirowały, Odżywiały. 

 

Proponuję również widzieć pełną paletę smaków, ponieważ każdy smak 

spełnia ważną funkcję. Nie warto ograniczać się do słów, myśli i gestów 

słodkich. Smak gorzki i kwaśny też potrafi być BIO.  

 

Jak podawać gorzką pigułkę, żeby przyjmujący był za nią wdzięczny? 
 

PRACA NA „OCZYWISTEJ” METAFORZE UŁATWIA ROZUMIENIE 

MECHANIZMÓW ORAZ PODNOSI MOTYWACJĘ LUDZI DO RZECZYWISTEGO 

KORZYSTANIA Z WZORÓW.  



NAJWAŻNIEJSZE NURTY I NARZĘDZIA,  

KTÓRE PROPONUJĘ DO FEEDBACKU 

1. NVC – NONVIOLENT COMMUNICATION (porozumienie bez przemocy 

/ język żyrafy) – absolutny fundament do budowania zdrowych            

i rzeczowych relacji.   

2. PYTANIA OSADZAJACE W INTENCJI – mój autorski wynalazek językowy 

(choć bez patentu). Czasem nazywam go „gwoździem 

świadomościowym”. Potrafi ostudzić zachowania agresywne. 

3. UNIWERSALNA KASKADA MYŚL – EMOCJA – ZACHOWANIE – między 

innymi do szlifowanie intencji własnej, własnego nastawienia 

mentalno-emocjonalno-fizycznego. 

4. NARZĘDZIA POZAWERBALNE – ton głosu, postawa ciała, spojrzenie…  

5. NIESPODZIANKI AD HOC-owe, które wynikają z pytań oraz kierunków 

nadanych przez uczestników.   



„SYPNIJ TROCHĘ PIEPRZU,  

TAK NA OKO – DO SMAKU” 

 

Najczęściej używanym narzędziem komunikacyjnym jest SŁOWO.  

 

W tym projekcie szkoleniowym (jak w każdym innym) na dziesiątki 

sposobów z pasją i przekonaniem zachęcam do dobrze rozumianej 

chirurgicznej precyzji językowej.  

 

Na sali szkoleniowej podczas trenowania feedbacku pojawią się między 

innymi jasne podpowiedzi i serdeczne zachęty do mistrzowskiego 

rozróżniania między twardymi faktami a subiektywnymi interpretacjami. 

 



A PROPOS PRECYZJI 

BAZOWE NARZĘDZIE FEEDBACKOWE  

 
Uproszczony „matematyczny” wzór do przekazywania feedbacku          

na bazie NVC: 

 

1. Nazywam zachowanie do wyeliminowania. 

2. Nazywam cel / potrzebę / wartość / korzyść, którą przyniesie 

proponowana zmiana zachowania.  

3. Nazywam zachowanie do wprowadzenia.  

4. Zwieńczam kontraktem – „Jak Ci się widzi taka podmiana?” 

 

Oczywiście zdaję sobie sprawę z uproszczenia ponieważ zmiennych 

decydujących o przyjęciu feedbacku jest zdecydowanie więcej. Lecz 

ten wzór językowy jest znaczącym fundamentem.   

 

Czy podczas wypowiadania słów wg tej matrycy nasze gesty, 

mimika, ton głosu będą spójne z intencją… to już kwestia 

umiejętności doszlifowania (czystej) intencji.  



FEEDBACK POTRAFI PRZYNIEŚĆ  

EFEKTY SPEKTAKULARNE I DŁUGOFALOWE 

Klucz feedbacku to przeprowadzka, która zasadza się na koncepcie 

ziemskiej dualności – lęk zamieniam w odwagę. Jeśli moja przyjaciółka         

z działu przejawia postawę chowania głowy w piasek, potrafię ją 

przeprowadzić do do postawy odważnego stawiania czoła wyzwaniom. 

 

 
  
 
 
 
 
 
     Taką postawę usuwam.   Taką postawę buduję.  



MOCNO STAWIAM NA REALNE I TRWAŁE EFEKTY 

W projektach „miękkich” liczą się mierzalne efekty osiągane przez 

uczestników. Od lat zbieram takie informacje zwrotne (mam ich 

setki) i uważam je za biznesowo i życiowo najwartościowsze:  

 
• Mam Twoje materiały cały czas. I muszę Ci napisać, że zdanie „w czym 

Twój komentarz ma mi pomóc?” załatwiło osobę, która mnie wkurzała 

od dłuższego czasu.  
• Zrobiłam eksperyment w życiu prywatnym, zadając pytanie „Co Twoje 

słowa mają mi dać?” Po drugiej stronie było duże zaskoczenie, zanim 

uzyskałam odpowiedź. 
• Wielkie dzięki za materiał. Właśnie go przejrzałem – bardzo inspirujący! 

Dla mnie osobiście to, co opisałeś jest bardzo praktyczne i do 

natychmiastowego zastosowania, a przykład z huśtawką mnie 

cudownie rozbawił.  

 

Uważam takie słowa za biznesowo i życiowo najwartościowsze, 

ponieważ mówią one o realnej pozytywnej zmianie.  



BIO NOTKA 

TOMASZ SZOKAL-EGIERD 

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.  
W wolnych i szybkich chwilach bawię się językiem – najczęściej własnym, czyli 
polskim. Choć bardzo dobrze macham również angielskim.  
 

Żwawym i zdrowym krokiem zbliżam się do 50. roku życia.     



ZAPRASZAM DO OŻYWCZEGO I ODŻYWCZEGO 

PROJETKU ROZWOJOWEGO  

CENA SZKOLENIA  

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

Wpłata wczesna (10 dni przed datą szkolenia) to 900 PLN netto / brutto.  

Przy większej liczbie uczestników z jednej firmy znaczące rabaty.  

  

KIEDY, GDZIE, JAK 

16 marca 2023 (czwartek), Warszawa 

  

9.00 – 17.00 (godzinna przerwa obiadowa)  

Centrum Szkoleniowe Wspólna, ul. Wspólna 56  

(4 minuty piechotą od dworca Warszawa Centralna):  

  

Przerwy kawowe i obiad w cenie. 

  

Życzę dbałości o WARTOWNIKA(ć) głębiej, 

Tomasz Szokal-Egierd 

+ 48 661 333 380  

tomasz@via-szkolenia.pl  


