
Warsztat z Twórcą Zen Coachingu  

Kåre Landfaldem 
Warszawa Kolmex 

13 Lutego 2016, 13.30-18.30 
 

 

 

 

POWRACANIE DO TEGO KIM NAPRAWDĘ JESTEŚ - 

5 KLUCZOWYCH ZASAD ZEN COACHINGU  
 

Czego by to wymagało, by żyć w głębokim kontakcie ze sobą samym w codziennym 

życiu? Jak możemy najmocniej wspierać innych w dochodzeniu do kontaktu z samym 

sobą? Jakie są podstawy autentycznego kontaktu z innymi? 

 

Podczas tego warsztatu będziemy uczyć się i praktykować pięć zasad Zen Coachingu, 

które dają wsparcie i siłę w każdej życiowej sytuacji. 

Zasady te stanowią podstawę Zen Coachingu - prostego, płynącego z serca, mocnego 

podejścia do coachingu, życia i relacji. 

Będzie to mocne, skondensowane wprowadzenie do esencji tego, czym jest Zen 

Coaching. Odpowiednie osób, dla których ZC jest nowy, a także bardzo pogłębiające, 

przypominające i odżywcze dla serc tych, którzy już doświadczyli pracy w duchu ZC.  

 
Rejestracja:  ZenCoachingPolska@gmail.com (w tytule “warsztat 13.02.2016”) 

Udział: 350 zł 

 
 

 

Kåre Landfald  
jest twórcą Zen Coachingu i jego głównym nauczycielem. Zapoczątkował rozwój Społeczności  Zen 

Coachów, która obecnie liczy ponad 230 Zen Coachów. Prowadzi roczny trening Zen Coachingu w 

Norwegii, Szwecji, Polsce, Republice Południowej Afryki, Holandii i Danii. Kåre otrzymał Licencjat z 

Filozofii oraz tytuł Magistra Zarządzania i Systemów Informatycznych (Sivilingeniør na NTH w 

Trondheim, Norwegia). Od 1997 r. Kåre Landfald pracuje jako consultant, coach, mediator w 

konfliktach, menadżer i nauczyciel rozwoju osobistego oraz zarządzania zmianą w organizacjach. 

Wcześniej, przez kilka lat, angażował się w działania na polu stosunków międzynarodowych. Pracował 

dla ONZ, norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz jako konsultant w wielu organizacjach. 

Jego działania obejmowały sprawy dotyczące strategii redukcji ubóstwa, rozwoju organizacji, 

zapobiegania konfliktom, negocjacji, polityki ochrony środowiska, reformy ONZ i wiele innych. 
 

 

 

 

Początek nowego 4 Treningu Zen Coachingu w Polsce, 09– 13 Marca 2016:  

Moduł 1:Coaching w duchu Zen-Zanurzenie w byciu  
z Kåre Landfald’em, Szwecja.  Jest to głęboka i transformująca roczna podróż , która 

prowadzi do otrzymania certyfikatu Zen Coacha. Możesz uczestniczyć w części 1 bez 

konieczności zobowiązywania się do uczestniczenia w całym treningu.  

 

 
 

Rejestracja i więcej informacji:   

E-mail: ZenCoachingPolska@gmail.com Tel: 606586034 Web: www.zencoachingpolska.pl 
 

mailto:ZenCoachingPolska@gmail.com

