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The  Gremlin Taming Institute™ 

 

Poskrom Swojego Gremlina™  
Pierwszy raz w Europie warsztaty z samym Rickiem Carsonem 
 

                      21-22.11.2008, Warszawa 
 

 
Rick Carson jest twórcą Metody Poskramiania Gremlina, 
czyli sposobu pracy z wewnętrznymi ograniczeniami  
i nawykami jednostek i organizacji. Rick pojęciem 
gremlin określa to, co my często nazywamy 
wewnętrznym krytykiem lub sabotażystą.  
 

Uczestnicy podczas warsztatu doświadczą działania 
Metody Poskramiania Gremlina i nauczą się ją 
praktycznie stosować zarówno w sferze zawodowej, jak  
i w życiu osobistym.  
 
Od przeszło trzydziestu pięciu lat Rick Carson jest 
doradcą, coachem i trenerem biznesu. Jego dorobek jest 
wykorzystywany w procesie szkolenia kadry 
zarządzającej firm oraz biznesowych i osobistych 
coachów.  Rick jest  założycielem i dyrektorem Instytutu 
www.tamingyourgremlin.com. 
 
Rick jest  również autorem bestsellera pod tytułem „Taming your gremlin – surprisingly 
simple method for getting out of your own way”, wydawnictwa HarperCollins. Książka 
została przetłumaczona na 11 języków m.in. francuski, japoński, hebrajski. Jeszcze w 
tym roku ukaże się  w języku polskim. Pozycja ta rekomendowana jest przez trzy szkoły 
coachingowe – CoachWise.org, Coach Training Institute i Coach U, posiadające 
akredytację International Coach Federation. 

 
 „Warsztat Ricka Carsona poprowadzony dla naszej kadry zarządzającej miał bardzo 

pozytywny wpływ na uczestników. Rick zachęcił nas do oceny przekonań i pozbycia się 

„starego bagażu” podczas warsztatu. Polecam innym współpracę z Rickiem, szczególnie  

w momencie nadchodzących zmian i transformacji” 
Glen W. Perkins, Trammel Crow Company 

 

„Rick Carson miał ogromny wpływ na moją umiejętność kierowania, bycia coachem  

i mentorem moich współpracowników i równocześnie czerpania przyjemności z mojej 

pracy. Jestem zafascynowany tym, jaki wpływ miał ten warsztat na naszą organizację. Nasz 

potencjał organizacyjny wzrósł dramatycznie, nasi pracownicy są bardziej produktywni.”             
Terry N.Ford, Founder/executive Director, East Dallas Community Schools 

 

„... i nie zobaczysz zwietrzałej prezentacji. Rick jest mistrzem procesu i działa ze wspaniałą 

pewnością i genialnym szacunkiem w stosunku do uczestników - to pozwala, aby głęboko 

sięgające osobiste przemiany następowały w sposób naturalny i w swoim tempie.” 
     Ronald A. Royne, ACSW, New YORK State Coordinator 
 

„Warsztat z Rickiem to jedyne w swoim rodzaju doświadczenie. Rick ma niezwykłą intuicję 

w odniesieniu do tego, czego i kiedy klient potrzebuje. Dzięki niemu przezwyciężyłam moje 

własne strachy dotyczące pracy z klientem na bardzo intensywnym poziomie.” 
Cathy Thomas, LPC 
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Czego można się spodziewać po warsztacie?  
 

Podczas warsztatu poznasz nowe sposoby i narzędzia pracy  
z wewnętrznymi ograniczeniami klienta, pracownika i swoimi 
własnymi m.in.: 
 

• Model Podstawy Przyjemności, 
• Sztuka Cudownej Zmiany oraz  
• Schemat JA-TWORZĘ.  

 
Warsztat rozwija również umiejętności: 
 

• konstruktywnego podejścia do kryzysowych sytuacji 
• identyfikowania ograniczających przekonań i nawyków 
• świadomego reagowania na „spotkanie” z Gremlinem 
• rozwijania swojej autentyczności i naturalności 
• widzenia problemu z różnych perspektyw 
• skutecznej współpracy z innymi 
• ograniczania stresu 
• uwalniania kreatywności 
• osiągania wyznaczanych celów 

 

Dla kogo jest przeznaczony? 
 

Do uczestnictwa w warsztacie szczególnie zachęcamy coachów, trenerów i konsultantów, 
specjalistów HR oraz menedżerów odpowiedzialnych za zespół i rozwój jego członków. 
Warsztat skierowany jest do szczególnych odbiorców - osób, które: 

o chcą zrobić kolejny, znaczący krok na ścieżce rozwoju zawodowego i osobistego 
o szukają sposobu na uwolnienie się od ograniczeń i życie możliwościami w pełni 
o dążą do bycia autentycznym w każdym momencie życia osobistego i zawodowego 

 

 
Informacje dodatkowe 
 
Termin: 21-22.11.2008  (1-szy  dzień - 
10:00-18:00, 2-gi dzień - 9:00 - 14:00) 

Miejsce: Warszawa. 
Warsztat będzie prowadzony w języku 
angielskim z tłumaczeniem na język polski. 
W załączeniu formularz zgłoszeniowy – 
prosimy o wysłanie faksem na numer 022/ 
646 00 28. 

Wszelkich informacji udziela Joanna 
Baranowska, tel. 695 363 456, mail: 
gremlin@coachingcenter.pl. 

 
Cena 
 
   Cena: 1 800 zł  
Uczestnicy, którzy wpłacą całą kwotę do 
23.10.2008 otrzymują  10% zniżki w cenie 
warsztatu. 

 

 
“W zakamarkach Twojego własnego umysłu czai się przebiegły  
malkontent. Niezauważony zniszczy Twoje zdrowie, zatruje relacje, 
obniży skuteczność, powstrzyma kreatywność i wepchnie Ciebie w 
otchłań rozpaczy. To właśnie Twój Gremlin.”    

 Rick Carson 


