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REGON: 384811258

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

Poniżej prezentujemy obszary, w których możemy podjąć 
pomóc Państwu skutecznie przeprowadzić zmiany na 
poziomie postaw, umiejętności, procesów, procedur.

mailto:kontakt@hentoku.pl
http://www.hentoku.pl


Superwizja w klasycznym rozumieniu, 
to spotkanie psychoterapeutów, na 
którym są omawiane przypadki klientów 
z sesji psychoterapeutycznych. 

Terapeuta, który ma wątpliwości, 
pytania w związku z samym procesem, 
może porozmawiać o nich w zaufanym 
gronie (lub 1:1 z Superwizorem). 
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Superwizja, to 
rozwiązanie 
również dla tych 
osób, które 
pracują z drugim 
człowiekiem, 
prowadząc sesje 
coachingowe oraz 
szkolenia. 

Twoje korzyści z udziału w superwizji:

● Rozwiniesz swoje kompetencje coachingowe, trenerskie i 
konsultingowe.

● Rozwiniesz umiejętność planowania i konsekwentnego realizowania 
celów.

● Otrzymasz praktyczne wskazówki do wykorzystania w swojej pracy.
● Zwiększysz świadomość swoich mocnych i słabych stron. Będziesz 

wiedzieć w jaki sposób wykorzystywać swoje cechy charakteru w 
różnych sytuacjach, również tych trudnych.

● Lepiej zrozumiesz siebie i odkryjesz swoją motywację do działania.
● Nauczysz się redukować poziomu stresu związany ze zmianą 

zawodową lub innymi trudnymi sytuacjami w pracy.
● Rozwiniesz swoje umiejętności wyznaczania granic oraz asertywnego 

komunikowania się w kontakcie ze swoimi klientami.
● Zaakceptujesz to co nie jest do zmiany. Nauczysz się odpuszczać bez 

poczucia straty i winy.
● Wzmocnisz swoją pewność siebie i będziesz ufać swoim decyzjom.
● Nauczysz się zachowywać równowagę w życiu, aby uniknąć 

wypalenia zawodnego lub z niego wyjść.
● W trakcie naszej współpracy jesteśmy dostępne również pomiędzy 

spotkaniami.
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Jak 
wygląda 
taka praca?

W trakcie procesu coachingowo – mentoringowego będziemy Cię 
inspirować do wyjścia poza sferę komfortu. Na każdym etapie, bez 
względu na to, czy chcesz dopiero określić swoją drogę zawodową, czy 
masz konkretny przypadek do omówienia, będziemy dla Ciebie 
wsparciem. Mamy dla Ciebie zestaw konkretnych technik, które z 
powodzeniem zastosujesz nawet w najtrudniejszych sytuacjach ze 
swoimi klientami.. 

Będziemy zadawać Ci dużo pytań, które nie zawsze będą najłatwiejsze, 
ale dzięki nim znajdziesz skuteczne sposoby na osiągniecie tego, czego 
naprawdę chcesz i co pomoże Ci w pracy ze swoimi klientami. Jeśli będzie 
taka potrzeba, podzielimy się z Tobą naszym doświadczeniem i 
zaproponujemy konkretne rozwiązania, sprawdzone już wcześniej w 
praktyce. 

To od Ciebie zależy, czy wspólnie opracujemy harmonogram działania, 
czy wyeliminujemy przekonania, które dotąd blokowały Twoją decyzję lub 
sposób komunikacji w pracy z klientami. Na sesjach weźmiesz udział w 
ćwiczeniach, dzięki którym będziesz mógł rozwinąć najważniejsze dla 
siebie obszary. Również te, które powodują u Ciebie duży poziom stresu. 
Ze stresem też sobie poradzimy! 
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Szczegóły

● Metody pracy: 
○ mentoring, coaching, praktyczne ćwiczenie umiejętności

● Czas:
○ 1,5 godziny

● Ilość spotkań:
○ 4

● Częstotliwość:
○ 1-4 razy / mc 

● Liczba osób:
○ maksymalnie 6

● Inwestycja:
○ 500 zł + VAT

● Pierwsze spotkanie - konsultacja (w cenie):
○ 30 minut 

● Spotkania on-line:
○ przez platformę Zoom
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Zespół 

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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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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Ekspertki dedykowane do prowadzenia superwizji

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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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

