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SPOTKANIE I

 

umysł
zauważanie swoich myśli

uważność na myśli wspierające i ograniczające
 
 

zmierzysz się ze swoim sposobem myślenia o sobie i innych
sprawdzisz, jak uważnie obserwować własne myśli

zobaczysz jak się chronić przed pułapkami myślowymi i nie
uruchamiać tzw. "teatru mentalnego"
zobaczysz jak "odpuszczać" kontrolę umysłu

Podczas spotkania:

       i podchodzić do nich racjonalnie

"To jak myślisz, wpływa na to jak się czujesz"
Dawid A.Clark
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SPOTKANIE II

 

usłyszenie swojego ciała
uważność na to, co się dzieje w ciele

Ciało

zatrzymasz się przy swoim ciele, aby poczuć, co się z nim dzieje
zobaczysz, z jakimi emocjami mogą być związane napięcia 

sprawdzisz  jakie sygnały daje Ci ciało, kiedy robi się trudniej,
kiedy doświadczasz stresu
zobaczysz jak ćwiczyć zatrzymywanie się i uważność na to, co
dzieje się w Twoim ciele

Podczas spotkania:

       w Twoim ciele

"Bycie w kontakcie, to znaczy mieć świadomość własnego ciała ..."
Alexander Lowen
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SPOTKANIE III

 

sprawdzenie co mnie "uruchamia"
uważność na wyzwalacza i źródło napięć

trigger

sprawdzisz, jakie wyzwalacze - stresory - niekontrolowanej
reakcji emocjonalnej, najszybciej Cię uruchamiają
zobaczysz, jak możesz neutralizować efekty działania stresora
sprawdzisz, jak możesz "być krok przed" stresorem,
rozpoznawać symptomy dystresu i nie dopuszczać do jego
eskalacji

Podczas spotkania:

"Triggery to nasze stare, trwałe słabości, które pojawiły się 
w przeszłości i pozostawiły ślady emocjonalne, uaktywniane dzisiaj"

John M. Gottman
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przyjrzysz się swoim emocjom doświadczanym w sytuacji stresu
i zobaczysz, dlaczego tak ważne jest aby je zauważać, nazywać 

zobaczysz, o czym informują emocje takie jak: 

zobaczysz jak zwiększać inteligencję emocjonalną aby lepiej
radzić sobie z trudnymi sytuacjami

Podczas spotkania:

       oraz rozumieć skąd się wzięły

       złość, strach, radość i smutek

SPOTKANIE IV

 

emocje
zrozumienie własnych emocji

uważność na emocje i na płynące z nich informacje
 
 

"Każdy ma swoje ukryte smutki, o których świat nic nie wie" 
Henry W. Longfellow

ODZYSKASZ ENERGIĘ I SPOKOJNĄ GŁOWĘ

Budowanie Kontaktu ze Sobą

energia & spokojna głowa



zatrzymasz się na swoich wewnętrznych potrzebach 

sprawdzisz, co jest dla Ciebie ważne i jak możesz o to zadbać
zobaczysz dlaczego emocje mogą być cennym drogowskazem
do Twoich potrzeb
zobaczysz jaki wpływ na samopoczucie ma uważność na
własne potrzeby i ich zaspokajanie 

Podczas spotkania:

       i strategiach ich zaspokajania

SPOTKANIE V

 

zadbanie o własne potrzeby
uważność na potrzeby zaspokojone i niezaspokojone

potrzeby

"Każde działanie i wypowiedź są próbami zaspokojenia potrzeb" 
Marshall Rosenberg
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sprawdzisz jak możesz częściej zauważać i doceniać siebie 
poznasz konkretne ćwiczenia wewnętrznego zasilania siebie -
od świadomego oddechu, pracę z ciałem do empatii do siebie
zobaczysz jak możesz odzyskiwać zdolność do samoregulacji,
wzmacniać elastyczność emocjonalną, zdrowie i zdolność
radzenia sobie ze stresem
sprawdzisz jak możesz budować nowe nawyki każdego dnia aby
zachować energię i spokojną głowę 

Podczas spotkania:

SPOTKANIE VI

 

zasilanie
wzmacnianie siebie

detoks od samokrytyki i empatia dla siebie
 

"Stres zapiera dech w piersi, a brak oddechu oznacza więcej napięcia" 
Rebekkah Ladyne
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1
MYŚLI

Zauważysz własny
sposób myślenia 

i poznasz
wewnętrznych

sabotażystó

dlaczego warto  

2
CIAŁO

Zatrzymasz się na
sygnałach płynących

z Twojego ciała 
i zlokalizujesz źródła

napięć
 3

TRIGGER
Poznasz swoje

wyzwalacze w stresie 
i sprawdzisz co

możesz z tym zrobić
 

4

5

6

EMOCJE

POTRZEBY

ZASILANIE

Zobaczysz, do których
emocji jest Ci bliżej, 
a z którymi nie jest ci

po drodze i jakie
informacje niosą za

sobą emocje Dotrzesz do potrzeb,
aby działać świadomie,
w zgodzie ze sobą, co

pozwoli Ci obniżać
napięcie

Zobaczysz, z czego
możesz korzystać
każdego dnia aby

nie wpadać 
w sidła silnego

stresu

energia & spokojna głowa



Weźmiesz udział w wielu praktycznych ćwiczeniach, co pozwoli Ci na
rozwijanie samoobserwacji i samoświadomości na poziomie
własnego ciała, myśli, emocji, potrzeb

Będziesz na spokojnie, małymi krokami uczyć się, jak ze stanu
napięcia, przechodzić w stan odprężenia

Zwiększysz kontakt ze sobą i zdobędziesz umiejętności
odczytywania informacji płynących z Twojego organizmu

Będziesz praktykować koncentrację i uważność na to, co się z Tobą
dzieje w bieżącej chwili

Zbudujesz większą ochronę siebie, zmniejszając ryzyko wypalenia i
dolegliwości psychosomatycznych będących efektem
chronicznego stresu

Będziesz pracować nas zwiększaniem własnej odporności
psychicznej i elastyczności emocjonalnej

Otrzymasz wsparcie w odkrywaniu źródeł swojego stresu i
uważności na to co się dzieje, kiedy go doświadczasz

Otrzymasz materiały, dzienniki, narzędzia do pracy własnej.

    

do czego Cię zapraszam
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Będziesz pracować w małej, kameralnej grupie - max 8 os.

Będziesz pracować w bezpiecznej atmosferze dającej
możliwość doświadczania, eksplorowania, praktykowania

Podczas 6 czterogodzinnych spotkań weźmiesz udział w wielu
praktycznych ćwiczeniach, które będziesz mógł praktykować 
 między spotkaniami i kontynuować po treningu

Będziesz miał przestrzeń do dzielenia się refleksjami, otrzymując
moje wsparcie we wzmacnianiu i zasilaniu siebie

Doświadczysz ćwiczeń pracy z ciałem, ćwiczeń oddechowych,
technik uważności, ćwiczeń uwalniających napięcia z ciała

Będziemy pracować integrując różne metody i techniki, m.in. z
zakresu - mindfulness, psychologii poznawczo-behawioralnej,
racjonalnej terapii zachowań, analizy transakcyjnej,
lowenowskiej pracy z ciałem, technik NVC - dzieki temu
sprawdzisz, co najbardziej Ci służy, czego potrzebujesz

    

       w stałych godzinach 9.30 - 13.30 

jak będziesz ze mną pracować
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harmonogram i koszt spotkań

ODZYSKASZ ENERGIĘ I SPOKOJNĄ GŁOWĘ

Spotkanie I  - UMYSŁ
26.02.2022 godz. 9.30-13.30

Spotkanie II - CIAŁO
26.03.2022 godz. 9.30-13.30

Spotkanie III - TRIGGER
16.04.2022 godz. 9.30-13.30

Spotkanie IV - EMOCJE
14.05.2022 godz. 9.30-13.30

Spotkanie V - POTRZEBY
25.06.2022 godz. 9.30-13.30

Spotkanie VI - ZASILANIE

Koszt jednego spotkania to 350 zł

Wszystkie zajęcia odbędą się w "Psychodziupli" 
przy ul. Sikorskiego 4 w Zielonej Górze. 
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ODZYSKASZ ENERGIĘ I SPOKOJNĄ GŁOWĘ

Witaj

Zintegrowałam dla Ciebie różne
metody pracy, których sama
doświadczyłam, abyś mógł skutecznie
zmierzyć się ze swoim stresem 
i być na niego bardziej uważny.

Jestem psychologiem i coachem. 
Od kilkunastu lat wspieram innych
w odkrywaniu tego, czego często
nie widać "gołym okiem" - własnych 
emocji, potrzeb, źródeł napięć. 

Wspieram w byciu ze sobą w zgodzie
i w transparentnym 
komunikowaniu tego, co dla nas
ważne.

Zapraszam Cię na 6 wyjątkowych
spotkań Budowania Kontaktu ze Sobą!

Pomogę Ci odzyskać energię
i spokojną głowę.

ania andrysiak

tel: 505 607 923
ania@twoj.coach
https://twoj.coach

zapisy na trening:
https://twoj.coach/uwaznosc-na-stres/

energia & spokojna głowa

Ania
 


