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Gratuluję dołączenia na sesję 

 

Witam Cię serdecznie i cieszę się, że będę mogła Cie lepiej poznać i pomóc 

zrobić kolejny ważny krok w Twojej transformacji świadomości w życiu 

osobistym i zawodowym. 

Abym mogła poznać Twoją aktualną sytuację i spędzić czas produktywnie 

podczas naszej sesji skype lub telefonicznej, proszę wydrukuj sobie ten 

dokument powitalny i odpowiedz proszę na pytania.  

Tak będzie Ci łatwiej sprecyzować Twoje pragnienia na piśmie. 

A potem wyślij mi scan lub zdjęcie lub w skrócie w treści mail napisz numery 

pytań i obok nich Twoją odpowiedź: 

Przykład pytanie napisz numer pytania po kolei 1,2,3,  i obok odpowiedź.  

4. Moje palące wyzwanie to XYZ….  

Możesz też skorzystać z formularza online 

http://agnieszkaprzybysz.com/lato/pytania/  

Pola oznaczone * są (wymagane) 

 

1. Imię, miasto* …………………………………… 

 

2. Twój telefon i skype* …………………………… 

 

http://agnieszkaprzybysz.com/lato/pytania/
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3. Strona www, jeśli masz i potrzebujesz mojej informacji zwrotnej: 

…………………………………………………………………… 

4. Jakie masz palące wyzwania [osobiste, zawodowe, inne] lub problem? * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. W jakim zawodzie lub biznesie pracujesz [bez podawania nazwy firmy] * 

 

 

 

6. Jakie są Twoje planowane dochody miesięczne:* 

………………………………………….. 

7. Jaką część swojej pracy - zawodu lubisz:*  
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8. Co sprawia Ci kłopot w pracy lub biznesie* 

 

 

 

 

9. Co chciałbyś zmienić w swoim życiu osobistym i zawodowym*  

 

 

 

 

 

 

10. Jakie wyzwanie chcesz bym pomogła Ci transformować* 

 

 

 

 

 

 

11. Jakie pragnienia [cele] chciałbyś bym pomogła Ci osiągnąć.* 

 

 

 

 

 

12. Ile jesteś gotów zainwestować w Siebie? (czas, zasoby)* 



Copyright © 2017 COACHING INSTITUTE Agnieszka Przybysz 

 

 

 

13. Prosimy o podanie 2-3 terminów od pon. do czw, od godz. 12.00 * 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

14. Dodatkowe informacje, które powinnam wiedzieć: 

 

 

 

 

 

Jeśli z jakichkolwiek powodów nie otrzymam od Ciebie  informacji w 

formularzu online lub w mailu, to wiedz, że i tak będę w stanie Ci pomóc. 

Proszę wtedy podaj mi w mailu podstawowe informacje co do godziny sesji z 

punktu 1,2 i 13. Wtedy w ramach sesji dopytam o powyższe wyzwania itp. 

Chcę by ten czas był jak najbardziej produktywny z korzyścią dla Ciebie.  

Podczas sesji proszę bądź sam w miejscu, gdzie nikt Ci nie będzie przeszkadzał. 

W ciągu do 48 godzin wyślemy Ci odpowiedź jak tylko otrzymamy Twój 

formularz powitalny. Gdyby to nie nastąpiło – napisz do nas mail ponownie bez 

załącznika. Do usłyszenia wkrótce.   

Z miłością i pasją, 

Agnieszka Przybysz 

www.agnieszkaprzybysz.com 

ekspert relacji 

pionierka coachingu 

mentor coach 

autorka książek 

http://www.agnieszkaprzybysz.com/

