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Możesz odmienić swoje życie. Andrzej Cichocki o sensie, prawdzie i sercu otwartym na
ludzi.
Niesamowita historia, cud przemiany, wreszcie posługa, która naprawia. Andrzej Cichocki, life coach,
trener biznesu oraz kapelan więzienny sam jest przykładem na to, że każde życie można zmienić.
Szukał sensu i znalazł. Dziś dzieli się swoją siłą i prawdą. Pokazuje innym, że jedyne ograniczenia są w
nich samych.
Andrzej Cichocki jest praktykiem życia i biznesu. Jako mówca motywacyjny, stara się przekonywać
ludzi do tego, aby wypełniali pustkę w swoim życiu. Na antenie Radia Deon przywołuje moment,
który był punktem zwrotnym w jego przemianie
„Przez kilkanaście lat pracowałem dla korporacji. Piastowałem wysokie stanowiska, łącznie z
zarządami najwyższych spółek na świecie. Uświadamiałem sobie jednak, że samo doświadczenie
biznesowe i same sukcesy finansowe absolutnie nie gwarantują szczęśliwego życia. To był taki
moment, kiedy stwierdziłem, że warto wrócić do tego, co było kiedyś dla mnie ważne. Chciałem
wrócić do spokoju, który uzyskiwałem, jako dziecko jeszcze, w modlitwie. Zacząłem więc szukać Boga
i znalazłem go. Na nowo”.
Andrzej Cichocki wskazuje pięć obszarów, które w życiu powinno się łączyć i rozwijać. Bez tego, jak
sam przekonuje, nie można osiągnąć ani pełni szczęścia ani spełnienia
„Jednym z takich obszarów są finanse, drugim jest duchowość, trzeci to rodzina i łączące ją relacje.
Bardzo ważny jest także rozwój. Jeśli ludzie się nie rozwijają, nie nadążają. Jeżeli nie nadążają za tym,
co się dzieje, jest im źle. Ostatni z obszarów to zdrowie. Jeżeli chce się rzeczywiście żyć pełnią życia,
to właśnie te pięć obszarów powinno się zbalansować. Żaden z nich nie powinien zostać gdzieś
odrzucony”.
Podstawą jest duchowość
Główne przesłanie, jakie płynie z nauk Andrzeja Cichockiego ma udowadniać, że w życiu nie ma
sytuacji, z których nie można byłoby wyjść z podniesioną głową. Podstawą jest jednak duchowość i
wiara w Boga
„Nie ma tak trudnych sytuacji, takiego bagna, z którego nie możesz się wydostać. Musisz tylko
zwracać uwagę na to, co się dzieje dookoła. Musisz wiedzieć, dlaczego to chcesz zrobić. Musisz
otworzyć się na ludzi, oni ci pomogą. Zawsze potarzam, że najlepszym sposobem na wypełnienie
pustki w człowieku jest wypełnienie jej Bogiem. Bóg jest niezmienny. On cię nie zawiedzie. Najwyżej
ty jego”.
Andrzej Cichocki jest autorem książki pt. „Pokonać siebie”. To także uczestnik licznych prelekcji oraz
wystąpień mających na celu budowanie w ludziach umiejętności właściwego i świadomego
zarządzania samym sobą. Jego publikacja stworzona na podstawie faktów z jego życia jest
kwintesencją jego życiowych i zawodowych pasji.

Wszyscy zainteresowani uczestnictwem w konferencjach, które prowadził będzie Andrzej Cichocki,
mogą dzwonić pod numer telefonu 312 473 4444 . Odbędą się one na początku 2018 roku.
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