
 

 

 

 

 

Pogłębiony program rozwoju osobistego 

 

Moduł 1: Trening interpersonalny (4 pełne dni) 

Trening interpersonalny to kryształowe zwierciadło naszych zasobów społecznych i obszarów do 
rozświetlenia.  To możliwość skonfrontowania swoich wyobrażeń na temat tego kim jestem dzisiaj w 
relacjach  z  tym jak odbierają nas inne osoby w grupie. Jak się z nami czują? Kiedy chcą być bliżej? Kiedy 
ufają, a kiedy chcą uciec?  Trening interpersonalny to także czas  aby eksperymentować  z nowymi 
zachowaniami, które chcesz zaprosić do swojego życia, ale jeszcze się obawiasz. Chcesz więcej zaufania? 
Bliskości? Szczerości? Kontaktu? Pomocy? Wsparcia? Zrozumienia? Usłyszenia?   

 

Moduł 2: Trening intrapsychiczny metodą Gestalt 

Gestalt to jedna z metod, które obejmują emocje, ciało i umysł, dzięki temu sprzyja wewnętrznej integracji 
osoby. Jedynym metody Gestalt celem jest poszerzanie świadomości, po to aby mieć więcej wyboru. Na tym 
treningu będziesz mogła/mógł pracować nad swoim wybranym tematem w forum grupy.  Ta praca może 
mieć głęboki charakter i będzie zależeć od tematu wniesionego przez osobę. Trening Gestalt to okazja do 
zamknięcia tzw. niedomkniętych spraw, przyjęcia odrzuconych uczuć i potrzeb, wypowiedzenia 
niewypowiedzianych słów.  

 

Moduł 3: Trening uważności wg metod MBSR i MBB 
Podczas tego modułu poznasz i odczujesz na sobie czym jest uważność (z ang. mindfulness), czyli szczególny 
rodzaj uwagi – świadomej, skierowanej na obecną chwilę i nieosądzającej. Dowiesz się, jak praktyka 
uważności może wpłynąć na Twoje życie, kontakt z samym sobą i relacje z innymi. Zatrzymasz się na chwilę, 
zauważysz swój oddech, poczujesz ciało, dostrzeżesz myśli i emocje, a później włączysz wszystkie zmysły i w 
pełni dostrzeż otaczający cię świat.  

 Przybliżenie tematyki uważności. 

 Stres: skąd się w nas bierze i jak na niego reagujemy. 

 Uważna praca z ciałem: skanowanie ciała + elementy uważnej jogi. 

 Tworzenie map myśli związanych ze stresującą sytuacją 

 Uważność na myśli: medytacja na siedząco 

 Radzenie sobie z trudnymi emocjami i medytacja emocji 

 Uważność w relacji ze sobą i innymi 

 Sposób postrzegania siebie i świata 

 Wymogi, które stawiamy przed sobą w związku 

 Wymogi w stosunku do partnera  

 Uważne słuchanie 

 Korzystanie z uważności w codziennym dniu. 

 



 

 

 

 

 

 

Moduł 4: Trening świadomości ciała „Wcielenie”   

Jesteśmy istotami cielesnymi. Trening świadomości ciała służy temu, aby zsynchronizować umysł z ciałem, 
posłuchać potrzeb i uczuć płynących z ciała, sprawdzić różne reakcje, na nowo odkryć zmysłowość,  nauczyć 
się czytać ciało i rozmawiać z nim. Podczas  treningu będzie czas i przestrzeń, aby dać uwagę swojemu ciału – 
wcielić się w siebie.  
 
Mówiąc słowami autorki treningu Magdy Przybysz: ucieleśnianie swoich potrzeb, wiedzy, tożsamości,  bycie w 
ciele, słuchanie ciała, synchronizacja ciała i umysłu, spontaniczny ruch, inteligencja i intuicja ciała, przepływ to 
nie to... o czym myślisz!, to nie to co nam się wydaje, to nie teoria, ani nie koncepcja. Ciało to ciało, możesz w 
nim zamieszkać i go doświadczać, zaprzyjaźnić się z nim, STAĆ SIĘ NIM lub ...żyć obok niego, w oderwaniu od 
swojej cielesnej natury. 
 

 
 
Moduł 5: Trening Empatia jako źródło mocy  

Bazując na zaawansowanych narzędziach NVC, w czasie tego spotkania zajmiemy się wzmacnianiem 
wewnętrznej przestrzeni spokoju, samoakceptacji i mocy. Będziemy oddzielać rzeczy istotnie od mniej 
istotnych. Będziemy opłakiwać niespełnione marzenia, wybaczać innym i sobie. Dawać dużo empatii 
uczuciom, które chcą być usłyszane.  A wszystko po to, aby głęboko poczuć co dzisiaj tu i teraz jest dla mnie 
naprawę istotne? Dokąd chcę iść i kogo zapraszam do tej podróży?  

 


