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„Pokochaj poniedziałki” Joanny Karpety to książka o radzeniu sobie z wypaleniem zawodowym, jakiej w Polsce jeszcze nie było. Jest
napisana zabawnie i lekko, zgrabnym językiem. W przystępny sposób przybliża problematykę i złożoność pojęcia wypalenia zawodowego.

 

To niezwykły poradnik: składa się z fabularnych scenek, opisujących spotkania grupy ludzi, którzy wykonują różne zawody i wspólnie
postanawiają poprawić jakość swojej relacji z pracą. Z każdej scenki wynika lekcja, a autorka prowadzi czytelnika przez złożone zagadnienie
przyczyn wypalenia zawodowego, przez zarządzanie czasem i własną energią #℣佐⌡⌀眀 琀礀洀 搀椀攀琁Ԁ 椀 愀欀琀礀眀渀漁嬀挀椁Ԁ⌡⍃倣℣, stresem, emocjami, aż do pracy
nad wartościami, celami życiowymi i komunikacją (w tym – konfliktami).

 

Mam nadzieję, że proces pozytywnej zmiany rozpoczęty przy czytelników tej książki będzie trwał znacznie dłużej, aż do osiągnięcia życia
pełnego satysfakcji we wszystkich jego wymiarach i przyczyni się do utworzenia trwałych, zdrowych nawyków w zakresie równowagi
pomiędzy życiem prywatnym a pracą. Warto. A ta książka jest pierwszym krokiem w podróży do poznania siebie i realizowania swoich
pragnień.
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dr n. hum. Magda Fres

Katowickie Centrum Psychologii i Coachingu, Izba Coachingu

Joanna Karpeta jest założycielką Motivado — firmy konsultingowej dostarczającej kompleksowych rozwiązań edukacyjnych dla biznesu
w obszarze tworzenia optymalnego środowiska pracy, wolnego od czynników przyczyniających się do wypalenia zawodowego. Jako
trenerka od lat angażuje się w rozwijanie kompetencji społecznych menedżerów wysokiego i średniego szczebla zatrudnionych w
firmach prywatnych i administracji rządowej oraz w instytucjach nauki i wymiaru sprawiedliwości. Dużo uwagi poświęca też klientom
indywidualnym, z którymi pracuje w nurcie coachingu holistycznego. Jej szklanka jest zawsze do połowy pełna —i takim myśleniem
zaraża ludzi wokół siebie. Udziela się w prasie, mediach społecznościowych i na konferencjach, promując działania, których celem jest
przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i nauczenie innych, jak na nowo pokochać poniedziałki. Sama udowadnia, że takie podejście
do życia jest możliwe. Prywatnie jest szczęśliwą żoną Krzysztofa i matką Michała. Mieszka w Warszawie. Więcej na temat autorki i firmy
Motivado można znaleźć na: www.motivado.pl i www.joannakarpeta.pl

 

Patronat:

"Harvard Business Review"

"Coaching"

"Businesswoman&Life"

Radio Gdańsk

Wysokieobcasy.pl

HRPolska.pl

Biznesnafali.pl

Zmianywzyciu.pl
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