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“Sekret polega na tym, by
pragnąć czegoś, a
równocześnie umieć cieszyć
się tym co mamy i każdym
kolejnym krokiem w
kierunku realizacji planów.”
“Sekret” R. Byrne
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POGODA DUCHA A ROZWÓJ ZAWODOWY
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Otwarta, troskliwa, specjalistka od pogody ducha. Od lat powtarza za Antoine de
Saint-Exupery, że lubi gdy człowiek daje swoje światło. Szuka tego światła zarówno u
innych, jak i u siebie. Kiedy je znajduje, pomaga innym zabłysnąć. Jednocześnie jest solidna,
zdyscyplinowana i niezwykle spójna wewnętrznie. Wyraźnie widać, że uczciwość i
wiarygodność w każdej sytuacji to istotne pryncypia jej zachowania.
Ukończyła z wyróżnieniem Pedagogikę na UMK w Toruniu oraz Podyplomowe
Studia Doradztwa Organizacyjnego i Personalnego. Kilka lat później podjęła studia na
kierunku Psychologii na SWPS w Warszawie, w trakcie których urodziła pierwszego syna
Tymoteusza. Drugi syn, Korneliusz, dla odmiany przyszedł na świat podczas nauki w
Akademii Trenerów Iwony Majewskiej Opiełki. Ot taki sposób na krzewienie pędu do nauki
u potomstwa. W obu przypadkach udało się pogodzić naukę i obowiązki rodzinne,
oczywiście przy bezcennym wsparciu męża i najbliższej rodziny. Jest dla wielu kobiet, nie
tylko w ASDIMO, dowodem na to, że można czuć się spełnioną na wielu obszarach życia.
Od trzynastu lat pracuje w dziale HR, w firmie handlowej. Odpowiada za selekcję i
rekrutację, nadzoruje system ocen pracowniczych, politykę szkoleniową. Starannie dobiera
szkolenia i współpracuje z zewnętrznymi firmami tak, by maksymalnie wykorzystać
inwestowane w nie środki. Rzadko można spotkać tak przemyślane cykle szkoleniowe.
Wydaje się też, że przynoszą one oczekiwane rezultaty. Firma z każdym rokiem jest nie tylko
bardziej efektywna ale także lepiej kierowana i doceniana przez pracowników.
Daria stawia sobie za cel kreować wizerunek firmy jako przyjaznego pracodawcy.
Podkreśla, że firma dała jej wszystko co najlepsze, umożliwiła rozwój osobisty. Dlatego też
częścią jej misji zawodowej stało się stwarzanie pracownikom możliwości rozwoju oraz
doskonalenia kompetencji zawodowych w takim stopniu, aby swoją pracę wykonywali na
najwyższym poziomie własnych możliwości. I tak się dzieje.
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“Wierzyć we własne
marzenia. Każdego dnia z
energią realizować
pragnienia, rozwijać swoje
talenty. Żyć w miłości i
poczuciu obfitości z
bliskimi. Z troską i
mądrością wspierać innych
w odnajdywaniu i
wzmacnianiu ich mocnych
stron. Dziękować Bogu za
życie.”
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Początki pracy trenerskiej sięgają roku 2001, w którym ukończyła roczny kurs
Trenera Biznesu. Wówczas to zapragnęła doskonalić swój warsztat trenerski pod okiem
najlepszych szkoleniowców. W poszukiwaniu wiedzy i inspiracji czytała lektury z zakresu
rozwoju osobistego, uczestniczyła w licznych seminariach i kursach. Sama również
przygotowywała i prowadziła szkolenia. Przełomem okazało się szkolenie pt. “Umysł Lidera”
prowadzone przez Iwonę Majewską-Opiełkę. Koncepcja Logodydaktyki ujęła ją swoją
prostotą i jednocześnie nowatorstwem. Zwracała uwagę na cechy charakteru warunkujące
skuteczne działanie lidera, handlowca, każdego... Cechy, które (to było najważniejsze) można
na wiele konkretnych sposobów doskonalić, kształtować, wzmacniać, wyrabiać nawyki. To
szkolenie umocniło też jej wiarę w samodoskonalenie. Od lat niezłomnie doskonalone
poczucie własnej wartości i proaktywności, zaczęła ćwiczyć ze zdwojona siłą. Zaczęła też
jeszcze bardziej pracować nad pozytywnym postrzeganiem rzeczywistości. Pod wpływem tej
koncepcji zaczęła znowu marzyć, wie już jak chce przeżyć życie. Wyraz temu dała w swojej
misji, którą codziennie stara się realizować. „W dedykacji, o którą poprosiłam podczas
jednego ze szkoleń, Iwona napisała mi, że wierzy, iż nasze drogi się spotkają”. Tak też się
stało. Spotkały się w Akademii Trenerów. W ten sposób spełniło się marzenie, aby uczyć się
od najlepszych.
W ASDIMO specjalizuje się w szkoleniach z zakresu kadr, ocen pracowniczych,
rozmów kwalifikacyjnych, komunikacji. Dzieli się swoim doświadczeniem z zarządzania sobą
w czasie, jako że świetnie łączy role zawodowe z rolą żony, mamy, trenera. Chętnie prowadzi
warsztaty na temat wzmacniania poczucia własnej wartości. Jako cel stawia sobie
uświadamianie rodziców i nauczycieli, jak istotny jest ich wpływ na poziom poczucia własnej
wartości swoich dzieci, uczniów, podopiecznych. Od niedawna poproszona przez Iwonę
Majewska-Opiełkę o przygotowanie zajęć dla dzieci, które rozwijałyby 5 podstawowych cech
charakteru warunkujących skuteczne działanie. Z pasją rozpoczęła pracę nad projektem.
Dzień zaczyna o 5:00 rano pijąc gotowaną kawę z imbirem, cynamonem i
kardamonem. Popołudnia uwielbia spędzać z rodziną. Nie są to długie godziny ale obowiązuje
pełna dyspozycyjność i wyłączność. Jest wdzięczna za to, co jest jej udziałem. Cieszy się z
tego, co ma i wierzy, że jej marzenia będą systematycznie zamieniać się w doświadczenie.

