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Hentoku z japońskiego oznacza “porozmawiajmy o zmianach”. 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy.

Poniżej prezentujemy obszary, w których możemy podjąć 
współpracę i pomóc Państwu skutecznie 
przeprowadzić zmiany na poziomie postaw, umiejętności, 
procesów, procedur, czy kultury organizacyjnej. 
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Zespół dedykowany do współpracy

Jesteśmy zespołem 
konsultantów, trenerów 
i coachów.
Jesteśmy młodą marką, ale nasi eksperci mają wieloletnie 
doświadczenie w prowadzeniu  projektów biznesowych dla 
polskich i międzynarodowych firm. 
Pomimo, że większość z nas zna się ze sobą od lat, jako zespół 
spotkaliśmy się pierwszy raz na żywo w lutym 2020. Później 
wiemy co się stało… Sytuacja zmusiła nas, tak samo jak 
naszych klientów do totalnej reorganizacji wstępnego pomysłu 
na firmę i przez ponad rok w ogóle się nie widzieliśmy na żywo. 
Nie przeszkodziło to nam w skutecznym realizowaniu projektów

Naszą misją jest wspieranie procesu zrównoważonego 
rozwoju organizacji poprzez: 
● diagnozowanie źródeł napięć i konfliktów 
● wyzwalanie postaw współodpowiedzialności za pracę wśród 

członków zespołu 
● komunikację opartą na partnerstwie
● wzmacnianie wewnętrznej motywacji opartej na osobistych 

wartościach i talentach.
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Jesteśmy praktykami biznesu, którzy zajmowali różne stanowiska i mają wieloletnie 
doświadczenie w wielu branżach. 



Zespół dedykowany do współpracy

Jako zespół hentoku 
współpracujemy z firmami:
● Grupa Generali
● Grupa Danone
● 1000 ideas
● Tax & Money 

Dotychczas jako eksperci 
realizowaliśmy projekty dla:
PZU, Generali, Coca – Cola, Admin, 1000ideas, Skanska, 
Skandia, Auto IT, Andea, GS Auditor, Pelion, Danone, Nutricia, 
Eurocash, Totalizator Sportowy, Afriso, Admind, Carrier, 
Deutsche Bank, BPH, Baltic Wood, PKO BP, PKO Leasing, PKO 
Ubezpieczenia, Credit Agricole / BnP Paribas, Bre Bank, Alior, 
Sygma Bank, Aegon TU na Życie, Hestia, Ericsson Polska, 
Olimpus Polska, Polkomtel, Telekomunikacja Polska, Avon 
Cosmetics, Atlantic Polska, Azimo, Galderma Polska, Adidas 
Poland, Deichmann, Emperia Holding, Jutrzenka, Freeto - Lay, 
Asseco Poland, BSH, Budimex, Strabag, HSBC Bank, JTI - 
Japan Tobacco International, Man, Ministerstwo Zdrowia, ZUS, 
Orange, PFRN, Samsung, Tesco, Wirtualna Polska, 
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Przykładowe webinary
i warsztaty z rozwoju 
kompetencji 
psychologicznych oraz 
społecznych 
dla managerów 
i specjalistów.

Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania z Unii 
Europejskiej na nasze szkolenia. W celu uzyskania 
szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu.
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WEBINARY:

Czas trwania: 60 - 90 minut 
Forma pracy: wykład + sesja Q&A
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Webinar: 
Kotwice i startery 
kreatywności

Prowadzący: Arek Szulczyński

Przeznaczone dla osób:
● które chcą zrozumieć mechanizmy wpływające na procesy, 

kreatywne i zwiększyć przez to ich jakość i efektywność,

Po webinarze zyskasz:
● wiedzę, jakie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływają na 

procesy kreatywne i osoby w nich uczestniczące,
● wiedzę, które z owych czynników wpływają na procesy 

kreatywne w sposób pozytywny, a które w negatywny,
● wiedzę, jakie zjawiska zachodzą w procesach i sesjach 

kreatywnych, skąd się one biorą i jak je okiełznać.

Czas trwania: 90 minut
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Webinar: Gdzie 
zmierzam i jak to 
zaplanować?

Prowadząca: Marta Neubauer

Przeznaczone dla osób, które:
● potrzebują uwierzyć w siebie i swoje możliwości,
● chcą zaplanować swoją przyszłość , tak aby doświadczyć 

tego czego pragną,
● chcą nauczyć się jak zbudować wizje i mocne cele w oparciu o 

swoje wartości i przekonania,
● które chcą wyznaczyć nowe kierunki swojego rozwoju,
● wzmocnić i rozwinąć jakiś obszar, 
● lubią się rozwijać i interesują się rozwojem osobistym.

Po webinarze zyskasz :
● wiedzę jak wyłonić kierunek, w którym chcesz podążać,
● kreatywny dostęp do swoich możliwości,
● wiedzę jak definiować cel (SPECIFY).

Czas trwania: 90 minut
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Webinar: 
Komunikacja- Jak 
budować mosty 
zamiast murów?

Prowadząca: Anita Michalska 

Przeznaczone dla osób:
● które chcą poprawić swój sposób komunikacji i współpracy z 

innymi.

Po webinarze zyskasz:
● wiedzę na temat wpływu swojego myślenia na sposób, 

komunikacji i współpracy z innymi
● proste sposoby usprawniania komunikacji. 

Czas trwania: 90 minut
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Webinar: Jak 
mądrze 
pracować? 
Zarządzanie 
efektywnością 
osobistą w pracy i 
w życiu 
prywatnym

Prowadząca: Anita Michalska

Przeznaczone dla osób:
● które chcą poprawić swój sposób działania w pracy i poza nią. 

Po webinarze zyskasz:
● wiedzę na temat 5 zasad efektywnej pracy wraz z 

konkretnymi wskazówkami, jak usprawnić swoje działania, 
● wiedzę na temat zarządzania swoją energią i koncentracją. 

Czas trwania: 90 minut
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Webinar: 
Informacja 
zwrotna jako 
konstruktywny 
dialog
Prowadząca:  Agata Gebhardt

Idea:
● Pokazanie feedbacku jako szybkiej i efektywnej metody codziennej 

komunikacji, konstruktywnego dialogu.

Przeznaczone dla osób:
● które chcą poprawić swoją  komunikację w życiu osobistym i 

zawodowym,
● które chcą poznać prosty i efektywny model przygotowania się i 

poprowadzenia rozmowy feedbackowej i nie tylko.

Po webinarze zyskasz:
● zrozumienie czym jest rozwojowa informacja zwrotna

w  jaki sposób informacja zwrotna usprawnia komunikację i wzajemne 
zrozumienie, 

● poznasz model, który pozwoli ci przygotować się i przeprowadzić 
rozmowę feedbackową i nie tylko.

Czas trwania: 90 minut
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Webinar: Konflikty 
w relacjach. Jaki 
mam wpływ?
Prowadząca:  Agata Gebhardt

Idea: 
● Pokazanie jak świadomość swoich rang i  różnicy rang pozwala nam 

zrozumieć istotę konfliktu i znaleźć rozwiązanie. 
● Jak  świadomość swoich tendencji i wyjście z roli trójkąta 

dramatycznego (Ofiara, Kat, Ratownik) może deskalować konflikt lub 
nawet rozwiązać

Przeznaczony dla osób:
● które mają konflikt/konflikty i chcą zrozumieć jaki mają  wpływ na ich 

powstawanie, eskalowanie oraz jaki mogą mieć wpływ na ich 
konstruktywne rozwiązanie rozwiązanie,

● które są zainteresowane czym jest ranga i jak wpływa na konflikty w 
relacjach,

● które są zainteresowane jak wyjść z trójkąta dramatycznego.

Czas trwania: 90 minut
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Webinar: 
Organizacja czasu 
pracy

Prowadzący: 
Radosław Wyrzykowski 

Idea: 
● webinar koncentruje się na odpowiedzi na pytanie: Jak być 

skutecznym w codziennej pracy zawodowej.

Przeznaczone dla osób:
● które chcą poprawić zarządzanie sobą w czasie i zwiększyć 

swoją produktywność.

Po webinarze zyskasz:
● wiedzę na temat wpływu swojego stylu pracy na uzyskiwane 

efekty,
● proste sposoby usprawniania organizacji swojej pracy.

Czas trwania: 90 minut
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Webinar: 
Skuteczna 
komunikacja i 
współpraca na 
przykładzie 
najlepszych 
zespołów 
sportowych

Prowadzący: 
Radosław Wyrzykowski 

Idea: 
● webinar skoncentruje się na przekazaniu wiedzy na temat best 

practices z profesjonalnego sportu do biznesu.

Przeznaczone dla osób
● które chcą poprawić jakość komunikacji i współpracy oraz lepiej 

poznać siebie.

Po webinarze zyskasz:
● wiedzę na temat uzyskiwania ponadprzeciętnych wyników dzięki 

kompetencjom interpersonalnym,
● proste sposoby usprawniania komunikacji i współpracy z innymi.

Czas trwania: 90 minut
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Różnice 
pokoleniowe. Jak z 
nich korzystać? 

Prowadzące: 
Anita Michalska i Agata 
Gebhardt

Idea:
Obecnie współpracują ze sobą przedstawiciele aż czterech pokoleń. 
Każde pokolenie ma zupełnie inny charakter działania, postrzegania 
świata, inny sposób komunikacji, nastawienia do zmian i technologii. Aby 
lepiej korzystać z różnorodności, potrzebujemy lepiej się poznać. 

Webinar będzie prowadzony przez dwie ekspertki, które na co dzień 
pracują z przedstawicielami wszystkich czterech pokoleń, dzięki czemu, 
treść webinaru, zostanie wzbogacona o ich osobiste doświadczenie. 

Przeznaczone dla: dla wszystkich pracowników / specjalistów

Po webinarze zyskasz:
● wiedzę na temat różnic pokoleniowych, mocnych stron każdej z grup 

oraz zagrożeń,
● wskazówki w jaki sposób motywować osoby z różnych grup 

wiekowych,
● nową perspektywę – dowiesz się co łączy wszystkie grupy.

Czas: do 90 minut  
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Jak budować 
zaangażowanie 
pracownika w 
pracy 
hybrydowej? 

Prowadzące: 
Anita Michalska i Beata Kordek

Idea:
Fundamentem wysokiego poziomu zaangażowania pracownika są jasne 
zasady gry i zaspokajanie potrzeby uznania. Warto pamiętać, że osoby 
zaangażowane nie muszą być ekstra motywowane. 
Aby podnieść dynamikę webinaru, będzie on prowadzony przez dwie 
ekspertki z dziedziny zarządzania zespołem w rzeczywistości pracy 
hybrydowej. 

Przeznaczone dla: dla wszystkich pracowników / specjalistów/ 
managerów

Po webinarze zyskasz:
● wiedzę w obszarze wpływania na zaangażowanie pracowników 
● konkretne wskazówki co robić, aby pobudzać zaangażowanie i 

zaspokajać potrzebę uznania i nie tylko
● narzędzia do diagnozowania klimatu w zespole i u poszczególnych 

pracowników 

Czas: do 90 minut  
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WARSZTATY:

Tryb: stacjonarnie lub on-line

Czas trwania jest uzależniony 
od wyboru formy spotkania. 

Warsztaty on-line odbywają się na 
platformie Zoom.
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Warsztat: 
Od idei do 
wdrożenia - 
narzędzia pracy 
kreatywnej na 
drodze od ogółu 
do szczegółu

Prowadzący: Arek Szulczyński

Przeznaczone dla osób:
● które chcą okiełznać proces kreatywny i poznać narzędzia 

pomagające generować jakościowe i efektywne pomysły
Po szkoleniu zyskasz:
● wiedzę, jakie czynniki i mechanizmy rządzą procesami pracy 

kreatywnej i osobami w nich uczestniczących
● umiejętność zaplanowania proces kreatywnego
● umiejętność używania wybranych narzędzi stosowanych do 

wymyślania pomysłów, ich oceny i uszczegóławiania

Forma nauki:
● mini wykład z przykładami
● praca warsztatowa w podgrupach

Grupa: do 20 osób 
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Warsztat: Gdzie 
zmierzam i jak to 
zaplanować?

Prowadząca: Marta Neubauer

Przeznaczone dla osób:
● potrzebują uwierzyć w siebie i swoje możliwości,
● chcą zaplanować swoją przyszłość , tak aby doświadczyć tego 

czego pragną,
● chcą nauczyć się jak zbudować wizje i mocne cele w oparciu o 

swoje wartości i przekonania. 
● które chcą wyznaczyć nowe kierunki swojego rozwoju,
● wzmocnić i rozwinąć jakiś obszar, 
● lubią się rozwijać i interesują się rozwojem osobistym.

Po szkoleniu zyskasz:
● kreatywny dostęp do swoich możliwości,
● kierunek, w którym chcesz podążać,
● umiejętność precyzyjnego definiowania celu (SPECIFY),
● przeanalizujesz bariery stojące na drodze do realizacji celów,
● zbudujesz swoja dlugoterminową strategię działania,
● poznasz swoje tzw „ faktory uskrzydlenia”,
● narzędzia Planowania (koło życia).

Forma nauki:
● mini wykład z demonstracją,
● praca indywidualna, ćwiczenia,
● sesja pytań i odpowiedzi. 

Liczba osób w grupie: do 8
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Warsztaty: 
Komunikacja 
wewnętrzna i 
zewnętrzna,  a 
współpraca w 
zespole 

Prowadząca: Anita Michalska

Przeznaczone dla osób:
● które chcą poprawić swoją komunikację z innymi osobami w 

zespole i poza nim,
● które mają trudność w wyrażaniu swoich myśli,
● chcą rozwinąć swoje umiejętności rozwiązywania konfliktów. 

Po szkoleniu zyskasz:
● umiejętność racjonalnego analizowania swoich myśli oraz 

sytuacji, w których się znajdujesz,
● umiejętność zmieniania kierunku swojego myślenia - dowiesz 

się, jak pracować z własnymi przekonaniami oraz obiekcjami 
drugiej osoby, 

● wiedzę na temat poprawiania współpracy w zespole dzięki 
poprawie sposobu komunikacji (ze sobą oraz z innymi).

Forma nauki:
● miniwykład z prezentacją,
● praca indywidualna,
● ćwiczenia w podgrupach,
● dyskusje na forum.

Maksymalna liczba osób: 8-10
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Warsztaty: 
Informacja 
zwrotna jako 
konstruktywny 
dialog
Prowadząca:  Agata Gebhardt

Idea: 
Pokazanie feedbacku jako szybkiej i efektywnej metody codziennej komunikacji, 
konstruktywnego dialogu, prezentu rozwojowego. Warsztat jest też odpowiedzią na 
trudności wynikające z często błędnie rozumianej i stosowanej informacji zwrotnej. Zwraca 
uwagę na to jak ważnym elementem feedbacku jest dobre przygotowanie siebie 
(autorefleksja) na poziomie przekonań, postaw, świadomości własnej roli i rangi. 
Proponowany model RIFUKOK to zarówno narzędzie do przygotowanie siebie do rozmowy 
jak i struktura poprowadzenia rozmowy feedbackowej. 

Przeznaczone dla osób:
● managerów, którzy chcą szybko i efektywnie komunikować się z podwładnymi i  

przełożonymi oraz którzy chcą efektywnie rozwijać i motywować swoich pracowników,
● wszystkich, którzy chcą poprawić swoją  komunikację w życiu osobistym i 

zawodowym,
● wszystkich, którzy chcą poznać prosty i efektywny narzędzie do przygotowania się i 

poprowadzenia rozmowy feedbackowej w formie konstruktywnego i rozwojowego 
dialogu.

Forma nauki:
● mini wykłady z prezentacją,
● ćwiczenia do autodiagnozy i autorefleksji,
● ćwiczenia w parach,
● dyskusja w grupach i na forum,
● ćwiczenia praktyczne pomiędzy warsztatami.

 
Liczba modułów: 2
Liczba osób: 4-10
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Warsztat: 
Konflikty w 
relacjach. Jaki 
mam wpływ?
Prowadząca:  Agata Gebhardt

Idea: 
Rzadko mamy świadomość własnej  siły wynikającej z naszej wysokiej rangi, a niską rangę traktujemy jako 
słabość. Takie podejście jest bardzo częstą przyczyną konfliktów. Jeśli jesteśmy świadomi różnicy rang, to 
będziemy w stanie adekwatnie ocenić sytuację. Już samo to może prowadzić do częściowego rozwiązania 
problemu. Ważne żeby zobaczyć w sobie i siłę i słabość w tej sytuacji, jak również w tej drugiej osobie.

Przeznaczone dla osób:
● które mają konflikt/konflikty i chcą zrozumieć jaki mają  wpływ na ich rozwiązanie,
● które chcą poznać swoją wysoką rangę oraz niską rangę i zobaczyć jak to wpływa na ich relacje 

zawodowe i osobiste, 
● które chcą poznać jakie najczęściej przyjmują rolę w trójkącie dramatycznym i jak to wpływa na ich 

relacje, 
● managerów, którzy mają problem z delegowaniem zadań,
● które mają problem z odmawianiem,
● które czują się wykorzystywane w relacjach,
● które dostają feedback, że są zbyt autorytarni, kontrolujący, wymagający.

  
Po szkoleniu zyskasz:
● zrozumienie czym są rangi i jaki mają wpływ na relacje, konflikty,
● poznasz swoje rangi,
● świadomość jak rangi wpływają na twoje konflikty,
● przeanalizujesz  konkretny konflikt w wybranej przez ciebie relacji i uzyskasz wgląd w jego istotę,
● wiedzę na temat ról w trójkątach dramatycznych i konsekwencji takich gier,
● odkryjesz w jakie role najczęściej wchodzisz w relacjach i jak możesz z nich wyjść.

Forma nauki:
● mini wykłady z prezentacją,
● ćwiczenia do autodiagnozy i autorefleksji,
● ćwiczenia w parach,
● dyskusja w grupach i na forum.

 
Liczba osób: 4-10
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Warsztat: 
Organizacja czasu 
pracy

Prowadzący: 
Radosław Wyrzykowski 

Idea: 
● warsztat skoncentruje się na poszukiwaniu odpowiedzi: Jak być 

skutecznym w codziennej pracy zawodowej?

Przeznaczone dla osób:
● które toną w bieżących sprawach i nie mogą się z nich wygrzebać,
● które mają poczucie,że czas przecieka im przez palce,
● które czują, że na koniec dnia nie zrobiły nic sensownego,
● które chcą poprawić zarządzanie sobą w czasie i zwiększyć swoją 

produktywność.

Po szkoleniu zyskasz:
● umiejętność racjonalnego analizowania swoich spraw do zrealizowania,
● umiejętność zmieniania kierunku swojego myślenia - dowiesz się, jak 

pracować z tematami, które do tej pory ciągle odkładałeś na później,
● wiedzę na temat poprawiania podejmowania decyzji co zrobić z każdą 

małą i dużą sprawą.

Forma nauki:
● miniwykład z prezentacją,
● praca indywidualna,
● dyskusje na forum.

Grupa: do 8 osób 
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Korzyści ze współpracy

Wzmocnienie 
zaufania w zespołach 
i pomiędzy zespołami 
oraz w relacjach 
z Klientem

Wdrożenie 
transparentnych zasad 
współpracy zgodnie 
z misją, wizją, 
wartościami 
i strategią firmy

Budowanie 
skutecznych relacji 
opartych 
na partnerstwie 
(współpraca wewnątrz 
i z Klientem)

Zwiększenie 
zaangażowania 
i efektywności 
pracowników

Optymalizacja 
komunikacji 
wewnętrznej 
i zewnętrznej

Przygotowanie 
kadry managerskiej 
i teamleaderskiej 
do dalszego 
wzrostu firmy
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Dlaczego warto 
porozmawiać 
o zmianach?

W dzisiejszych czasach wiedza 
i umiejętności specjalistyczne tzw. twarde, 
nie zawsze wystarczają, aby pracować w 
efektywny sposób i osiągać jak najlepsze 
wyniki firmy.
 

92% managerów uważa, że 
umiejętności miękkie są 
równie ważne lub nawet 
ważniejsze niż umiejętności 
techniczne. 
(źródło: The Wall Street Journal) 

Konieczne jest w związku z tym 
wzmacnianie swoich ludzi 
w kompetencjach psychologicznych 
i społecznych oraz wyposażenie 
managerów i pracowników 
w praktyczne, skuteczne narzędzia 
operacyjne.

Takie działania zwiększają szansę na 
stabilne rozwijanie biznesu, zmniejszają 
rotację w firmie oraz budują organizację, 
która potrafi czerpać jak najwięcej
z wewnętrznych zasobów. 

94% pracowników deklaruje, 
że pozostałoby w firmie, 
jeśli ta zainwestowałby 
w rozwój jego umiejętności
i kariery. 
(źródło: 2018 Workplace Learning Report by 
Linkedin) 

W naszych projektach wykorzystujemy 
metody i narzędzia z zakresu doradztwa 
oraz rozwoju biznesu, które mają realne 
przełożenie na korzyści dla zarządu, 
kadry managerskiej, współpracowników 
i klientów.

25 Porozmawiajmy o zmianach



Prowadząc spotkania konsultacyjne, warsztaty grupowe, czy 
sesje indywidualne, stosujemy metody, które w wymierny 
sposób przyczyniają się do poprawy efektywności pracy.

● action learning 

● techniki zarządzania stresem 

i budowania pewności siebie 

(praca z oddechem, praca 

z przekonaniami)

● Design Thinking

● techniki stosowane w sporcie (Mind- 

Body Bridging, RTZ) 

● zwinne sposoby zarządzania 

projektami

● narzędzia do pracy zdalnej 

Metody i narzędzia pracy

Dostarczamy narzędzia, które 
zapewniają rozwój firmy
i jednocześnie odpowiadają 
na potrzeby pracowników.
W codziennej pracy bazujemy 
na przykładach “z życia”.

Wykorzystujemy:

● doradztwo i konsulting 

● narzędzia do pogłębionej diagnozy

● narzędzia i techniki coachingowe 

(m.in. tzw. ‘mocne pytania’ czy 

‘anonimowy feedback’) 

● coaching zespołów

● mentoring 

● ćwiczenie praktycznych umiejętności 

interpersonalnych

● nowoczesne podejście do tworzenia 

ścieżek kariery 
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Proces zmian współtworzymy razem z naszymi klientami na każdym 
z 5 etapów pracy:

5 kroków do zmiany z hentoku

58% pracowników preferuje 
naukę we własnym tempie, 
a 49% pracowników chce 
uczyć się w zależności od 
własnych potrzeb. 
(źródło: 2018 Workplace Learning Report 
by Linkedin)

1. Spotkanie 0 - ma formę warsztatów, w których uczestniczą najważniejsze 
osoby decyzyjne odpowiadające za powodzenie projektu. - warsztaty są bezpłatne, 
jednak prosimy o wpłatę dobrowolnej sumy na cel charytatywny. Naszą 
rekomendacją jest Fundacja Las na Zawsze

1. Formułowanie problemu - zdefiniowanie wyzwań i określenie kroków milowych w 
projekcie w oparciu o wywiady diagnostyczne. - warsztaty  omawiające ekspercki 
raport  z Zarządem lub osobami decyzyjnymi

2. Dobór odpowiednich metod - wspólnie tworzenie rozwiązań, wybór najlepszych opcji i 
określenie harmonogramu działań. - warsztaty projektujące dalsze działania 

3. Rozwój określonych kompetencji - wdrażanie zakontraktowanych rozwiązań poprzez 
konsulting, szkolenia, coaching oraz mentoring. - zakontraktowane działania po 
wcześniejszych etapach

4. Follow - up / check - point  - monitorowanie i odpowiadanie za bieżące wdrożenia w 
organizacji. - adekwatnie do Państwa potrzeb i kierunków rozwoju zdefiniowanych 
we wcześniejszych etapach 
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Nasze wartości i filozofia pracy

Zaufanie

Poprzez uczciwość, szczerość oraz 
szacunek do siebie i innych budujemy 
zaufanie zarówno w naszym zespole, 
jak i w kontakcie z Klientem.

Rozmowa

Ważne są dla nas otwartość i ciekawość, 
bo dzięki nim tworzymy atmosferę 
sprzyjającą wymianie poglądów. Mamy też 
odwagę do przekazywania trudnych 
informacji. Pomaga nam w tym dystans do 
siebie oraz poczucie humoru.

Rozwój

Wiemy, że do stabilnego rozwoju potrzebne 
jest innowacyjne myślenie. Potrafimy 
korzystać z dotychczasowej wiedzy i 
doświadczeń.

Zdrowie i ekologia

Patrzymy na biznes perspektywicznie, dlatego 
dbamy o nasze zdrowie psychiczne
i fizyczne (work-life integration). Pilnujemy, 
żeby zmiany wdrażane u naszych Klientów 
były mądre i zdrowe. Zwracamy też uwagę, 
aby prowadzone przez nas działania wpływały 
pozytywnie na środowisko. 
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Skąd czerpiemy inspiracje?

Doświadczenia własne

Nasze praktyczne doświadczenie 
zawodowe z perspektywy pracownika, 
managera, czy właściciela firmy.

Filozofia 

Filozofia Arystotelesa – zasada złotego 
środka.

Edukacja i Psychologia

Różne szkoły oraz podejścia psychologiczne, 
socjologiczne i biznesowe.

Podejście 2R 

Różnorodność i równowaga w pracy 
i życiu prywatnym
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Zespół

Od 2010 roku prowadzi z powodzeniem 
projekty związane z rozwiązywaniem 
konfliktów, rozwijaniem kompetencji 
managerskich, trenerskich i coachingowych. 
Wykorzystując różne techniki i podejścia, 
pomaga klientom lepiej radzić sobie w 
trudnych sytuacjach oraz zarządzać stresem. 
Przez kilka lat prowadziła pośrednictwo 
kredytowe, gdzie zarządzała 
kilkunastoosobowym zespołem. Obecnie jest 
również wspólniczką w firmie księgowo - 
finansowej Tax&Money, gdzie odpowiada za 
równowagę psychologiczną w zespole i z 
klientami. 
W pracy stawia na autentyczne i szczere 
relacje. Lubi ludzi, nie boi się nawet trudnych 
emocji. 

Anita Michalska
CEO i pomysłodawczyni hentoku

politolog | certyfikowany trener & 

coach | konsultant

Prowadzi szkolenia i konsultacje dla 
biznesu od 2002 r.
Wspiera managerów z zakresu 
zarządzania, efektywności, coachingu, 
budowania zaufania, motywowania, 
zarządzania konfliktami, komunikacji, 
oceny pracowniczej, rekrutacji i selekcji. 
Przez kilkanaście lat prowadziła ośrodek 
terapii i psychoedukacji w Warszawie. 
Zarządzania dużymi projektami 
rozwojowymi, a także współtworzyła dział 
szkoleń miękkich w firmie zajmującej się 
doradztwem personalnym. 
Dąży do szczerości w komunikacji i z 
odwagą poszukuje prawdy w życiu 
prywatnym i zawodowym. 

Beata Kordek
wspólniczka hentoku | politolog | 

certyfikowany coach | trener | 

konsultant
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Zespół

Specjalizuje się w coachingu i mentoringu budowania relacji w życiu 
osobistym i w biznesie. Wspiera liderów, którzy chcą budować w 
zespole dobre relacje na zasadzie współodpowiedzialności, udzielać 
konstruktywnej informacji zwrotnej, efektywnie rozwiązywać konflikty. 
Opracowała grę coachingową “Wartości bez tabu”.  Jest właścicielką 
„Domu pod Aniołami”, gdzie prowadzi weekendy z  coachem – jest to 
ekskluzywna forma rozwoju osobistego połączonego z odpoczynkiem.

Agata Gebhardt
leadership coach PCC ICF | 

mentor | trener | konsultant

Od 2013 roku ściśle związana z zarządzaniem zespołem                                 
i rozwijaniem kompetencji managerskich. Posiada certyfikat Trenera 
Biznesu i Rozwoju Osobistego BCB oraz Racjonalnej Terapii 
Zachowań stopień I. Wierzy, że mentoring jest odpowiedzią na różnice 
pokoleniowe w organizacjach.

Maria Puchała 
trener biznesu | koordynator 

projektów
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Zespół

Doświadczony lider, trener i profesjonalny coach biznesowy z ponad 
18-letnim stażem w międzynarodowych korporacjach w Polsce i 
Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkała przez 10 lat. Pasjonuje się rozwojem 
talentów i umiejętności liderskich. Pracowała dla firm logistycznych, 
gdzie z powodzeniem optymalizowała procesy na wszystkich 
szczeblach struktury. Przez ostatnie lata zarządzała pracą managerów 
i zespołów liczących kilkadziesiąt osób.

Marta Neubauer 
manager | trener | coach 

praktyk biznesu | konsultant

W roku 2017 założył z przyjaciółmi agencję Service Design 
o nazwie Empathy Rocks. W codziennej pracy zajmuje się 
kooperatywnym opracowywaniem usług, produktów i ekosystemów 
biznesowych w metodyce Human-Centered-Design. Wierzy, że usługi, 
produkty i systemy, z których korzystamy na co dzień powinny być 
oparte na głębokim zrozumieniu problemów 
i potrzeb ludzi. Powinny ułatwiać im życie. Wierzy, że dawanie ludziom 
owej wartości jest dziś wyjątkowo potrzebne. I dobre. 
Dla ludzi i dla biznesu.

Arek Szulczyński
CEO & Facylitator w Empathy 
Rocks
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Zespół

Współtwórca i redaktor naczelny, StrefaRozwoju. certyfikowany trener 
nuChapter™ oraz certyfikowany coach i mentor metody Heartmath™.  
Od prawie 20 lat – jako dziennikarz, researcher i praktyk – eksploruje i 
łączy tematy związane z produktywnością, psychologią pozytywną, 
pracą z ciałem i mindfulness. Redaktor pierwszego w Polsce raportu 
na temat witalności menedżerów opartego o dane HRV.

Adam de Nisau
certyfikowany trener nuChapterI I 
certyfikowany coach i mentor 
metody HeartMath 
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Trener i coach biznesu oraz trener przygotowania mentalnego w 
sporcie. Od kilkunastu lat pracuje na styku tych dwóch światów. Pełnił 
wszystkie specjalistyczne i menedżerskie role w HR i L&D w branży 
IT, finansowej oraz edukacyjnej.

Pracuje z Reprezentantami Polski w grach zespołowych                      i 
indywidualnych, specjalistami i kadrą zarządzającą w sektorze MŚP i 
korporacji. Specjalizuje się w rozwoju mocnych stron, podnoszeniu 
efektywności osobistej oraz budowaniu skutecznych zespołów.

Radosław Wyrzykowski
coach i trener biznesu | trener 

przygotowania mentalnego 

w sporcie



Zapraszamy do współpracy
Anita Michalska & Beata Kordek

kontakt@hentoku.pl
+48 606 756 731
www.hentoku.pl
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Aby przybliżyć Państwu nasze podejście do 
pracy z biznesem, zapraszamy na naszą stronę 
www.hentoku.pl gdzie znajdą Państwo 
podcasty, e-booki oraz wartościowe artykuły 
stworzone przez naszych ekspertów.

http://www.hentoku.pl
http://www.hentoku.pl

