
 

 

 

 

 

Program zajęć Integralnego  

Studium Umiejętności Osobistych 

 

Moduł 1. 
Temat: Trening interpersonalny 

Celem treningu jest poszerzenie świadomości i autodiagnoza własnych uczuć, potrzeb i postaw w relacjach. Ta 
świadomość to baza do tworzenia takich związków z innymi, w których jest przestrzeń dla ja i dla my. Jest tyle zaufania, 
bliskości i wolności ile potrzebujemy. 

Ważnym aspektem treningu jest dawanie i udzielanie informacji zwrotnych. Przykładowe pytania, na które szukamy 
odpowiedzi: co wnoszę swoją obecnością? Jakie emocje wywołuje w innych osobach? Kto mnie przyciąga, a kogo ja 
przyciągam? Jaka jest moja ulubiona lub automatycznie zajmowana rola? Czy ona mi służy? Jakie chcę zająć miejsce w 
tej grupie? 

Trening interpersonalny jest intensywnym doświadczeniem emocjonalnym, które można opisywać poznawczo, okiem 
obserwatora, lub doświadczyć go. Proponujemy zacząć od doświadczenia, bo jak mówią uczestnicy: "człowiek przed 
treningiem i po treningu nie jest już taki sam". 

 

Moduł 2.  
Temat: Podstawy komunikacji opartej na empatii 

Empatia to nasza pasja i nadzieja na bliskość. Narzędzie samorozwoju, które pokazuje jak przejść od ja do my, albo od 
ja do ty choć na chwilę. W życiu nie jednej osoby to była rewolucja, doświadczyć rozróżnienia pomiędzy empatią, a 
współczuciem. 

Celem tego modułu jest wprowadzenie do Nonviolent Communication. Tematy szkolenia to: 

 Model 4 kroków: obserwacja i ocena, strategia i potrzeba, prośba i żądanie, 4 sposoby słuchania. 
 NVC w relacji ze sobą – wykorzystanie narzędzi i filozofii NVC do rozwoju własnego, jak radzić sobie ze złością, 

wstydem i poczuciem winy, jak transformować krytyczne osądy na temat siebie samego oraz innych ludzi, jak 
docierać do swoich potrzeb. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Moduł 3. 
Temat: Oswajanie cienia 

Celem spotkania jest przybliżenie się do tych obszarów siebie, które określamy jako „nie ja”. Niechciane, niewygodne, 
zepchnięte do piwnicy psyche, przez Freuda nazywane nieświadomością, przez Junga cieniem, a w praktyce to nasze 
skarby. Skoro nasze życie wygląda tak jak wygląda kiedy mamy do dyspozycji „wszystko” oprócz cienia, to jak by 
wyglądało gdybyśmy zrobili to czego do tej pory nie robiliśmy? Czyli co? Tego właśnie będziemy poszukiwać. 

  

Drugim istotnym wątkiem tego szkolenia jest oswajanie emocji związanych z byciem w grupie na eksponowanym 
stanowisku, w eksponowanej roli. Uświadomienie sobie tych emocji  i wypracowanie własnych sposobów na radzenie 
sobie z nimi jest jednym z bazowych potencjałów trenera, psychoterapeuty, coacha.. 

 
Moduł 4. 
Temat: Wprowadzenie do Analizy Transakcyjnej 

W czasie tego szkolenia przedstawiamy podstawowe założenia metody stworzonej przez Eric Berne, amerykańskiego 
psychiatrę o polskich korzeniach. Dowiesz się między innymi co to są stany ego: wewnętrzne dziecko, rodzić i dorosły, 
na czym polegają transakcje proste, skrzyżowane i ukryte oraz poznasz koncepcję postaw wg Berna. W czasie szkolenia 
przyglądamy się możliwościom zastosowania metody w wybranych kontekstach życia uczestników 

 
Moduł 5.  
Temat: Trening intrapsychiczny metodą Gestalt 

Jest to czas głębokiej refleksji nad sobą. Celem tej refleksji jest poszerzenie świadomości – po to, aby mieć więcej 
wyboru w życiu. Metoda Gestalt jest częścią psychologii humanistycznej, w której bardzo istotnymi wartościami są 
odpowiedzialność za własne życie oraz przekonanie, że świadomość daje nam wybór. Od nas zależy, co z tą 
możliwością wyboru zrobimy. 

 

Moduł 6. 
Temat 1. Praktyka empatii. Zastosowanie modelu 4 kroków do pracy nad własnym rozwojem 

Temat 2. Praca z przekonaniami 

Celem spotkania jest diagnoza automatycznych myśli oraz stojących za nimi przekonań, które blokują nas w działaniach 
na rzecz bardziej spełnionego, radosnego życia. Odkrycie przekonań, uświadomienie sobie ich wpływu na nasze życie 
otwiera możliwość ich zmiany lub modyfikacji, tak aby były bardziej przyjazne. 

Fakultatywnie "Model spektrum świadomości oraz 4 ćwiartek Kena Wilbera"  
Autodiagnoza mocnych stron i obszarów do rozwoju. Praca nad celami rozwojowymi wg modelu 4 ćwiartek, z 
uwzględnieniem czynników potrzebnych do zaistnienia zmiany. Podsumowanie programu z perspektywy koncepcji 
integralnej. 

 UWAGA! Kolejność modułów może ulec zmianie, a treść modyfikacji w zależności od potrzeb grupy 

 


