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W czasach pandemii, gdy sytuacja gospodarcza wielu firm ulega zmianie, gdy
pracownicy pracują zdalnie i gdy za biuro służy im kawałek własnego M1. Gdy
swoje obowiązki służbowe muszą pogodzić ze zdalną nauką dzieci, gdy być może
są po chorobie i nadal odczuwają osłabienie, gdy mają kłopoty z oddechem,
koncentracją, coraz trudniej jest im utrzymać wysoki poziom zaangażowania i
wydajności w zakresie spraw zawodowych.
 
Na konsultacje i warsztaty, przychodzi do mnie coraz więcej pracodawców i
pracowników. Często widzę u nich oznaki wypalenia zawodowego, wysokiego
poziomu stresu, problemy ze snem, apatią, natłokiem myśli , efektami przebytej
choroby układu oddechowego, które objawiają się w postaci zmęczenia, braku
wydolności oddechowej, ataków bezdechu.
 
Moją rolą, jako psychologa klinicznego, jest przywrócenie mocy sprawczej ,
silnego i zdrowego oddechu, pokazanie skutecznych i “łatwych w obsłudze”
narzędzi do samodzielnej redukcji stresu, przywrócenie regularnego snu,
nauczenie technik relaksacji dzięki którym poprawi się ich poziom koncentracji
a napięcia w ciele znikną .
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Fundamentem każdej firmy są jej pracownicy. Na każdym szczeblu poziom ich efektywności zależy od skali
zaangażowania i produktywności .

Na te dwa elementy wpływa atmosfera w pracy, stabilna sytuacja firmy, dostęp do ścieżek rozwoju, ale i
kondycja psycho-fizyczna pracowników, którą w bardzo dużej mierze kształtuje ich życie prywatne oraz
umiejętność radzenia sobie ze stresem .



WARSZTATY I
SZKOLENIA

SESJE
ODDECHOWE

Prowadzone indywidualnie lub warsztatowo sesje oddechowe to praktyczne
zastosowanie oddechu m.in. do redukcji stresu, regulacji snu, uwalniania
napięć z ciała, radzenia sobie z trudnymi emocjami, redukcji bólu,
podniesienia witalności oraz poziomu energii w ciele, samokontroli ,
harmonizowania ciała i umysłu.

MINDFULNESS –
SZTUKA
UWAŻNOŚCI

Stacjonarnie oraz on-line (webinary) grupy od 6 do 120 osób. Tematyka
dopasowana do potrzeb szkoleniowych klienta. Nastawienie na interaktywne
warsztaty – stymulujące i zdobywanie praktycznych umiejętności wśród
uczestników. 

Prowadzone indywidualnie lub warsztatowo spotkania których celem jest
praktyka mindfulness , czyli uważności. 

Nie przeżyjesz wczorajszego dnia jeszcze raz, jak również nie jesteś w stanie
przeżyć jutra dziś. Jedyne kiedy możesz prawdziwie żyć to teraz czyli w chwili
bieżącej (czyli kiedy czytasz te słowa). Podczas sesji zamieniam mistyczne
doświadczenia i magię mindfulnessu w praktyczne i użyteczne techniki
pomagające lepiej radzić sobie z dniem bieżącym oraz zadaniami i trudami
codzienności.



Istnieje możliwość zorganizowania warsztatu, szkolenia, cyklu konsultacji pod
spersonalizowane potrzeby klienta. Po konsultacji jestem w stanie przygotować
szkolenie/warsztat lub cykl spotkań, które wywołają u pracowników dokładnie
ten proces zmiany, których oczekuje pracodawca. Po wspólnych ustaleniach
znajdziemy rozwiązanie uszyte na miarę potrzeb Twojej firmy, które w pełni
będzie realizowało wyznaczone cele. 

KONSULTACJE
PSYCHOLOGICZNE

Podczas sesji indywidualnych, poprzez umiejętną integrację wschodnich
systemów pracy z ciałem, oddechem i energią, zamieniam to co magiczne i
mistyczne w praktyczne i bardzo użyteczne techniki radzenia sobie ze stresem
i codziennymi zadaniami. Przypominam klientom, że każdy człowiek ma w
sobie ogromne, drzemiące w nich pokłady moce, które pozwalają im być
silnym, zdrowy i szczęśliwym na co dzień.  

Jako psycholog kliniczny, na sesjach indywidualnych, mam możliwość
rzetelnej oceny sytuacji klienta oraz weryfikacji ewentualnej potrzeb wsparcia
coachingiem lub terapią kliniczną.
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Na warsztatach uczestnik: 
nauczy się jak wykorzystać swój oddech do opanowania stresu i natłoku myśli;
nauczy się samodzielnie redukować stres, który utrudnia codzienne
funkcjonowanie - uzyska praktyczne narzędzia;
dowie się jak uwolnić napięcia z ciała, które utrudniają pracę intelektualną;
dowie się co robić aby łatwiej i szybciej zasypiać;
pozna techniki relaksacji , które pozwolą mu odzyskać poczucie kontroli nad
własnym umysłem i ciałem;
nauczy się jak podnosić poziom koncentracji.

Cel warsztatów
Poznanie praktycznych, bardzo skutecznych metod relaksacji i pracy z
oddechem, dzięki którym uczestnik będzie w stanie skutecznie uwalniać się od
stresu bez względu na okoliczności

6h szkolenia: 4 spotkania, każde trwające 1,5 h (teoria 20%, praktyka 80%).
Odstępy między spotkaniami od 3 do 7 dni, ustalane na pierwszym spotkaniu.
Pomiędzy sesjami kursant praktykuje samodzielnie w domu zgodnie z
otrzymanymi instrukcjami.
Teoria 20%, praktyka 80%.

Warsztaty i Szkolenia

“Uwolnij się od stresu”

Koszt warsztatów: 
cena do indywidualnych ustaleń.



Na warsztatach uczestnik: 
nauczy się jak wykorzystać swój oddech do opanowania stresu i natłoku myśli;
dowie się jak uwolnić napięcia z ciała, które utrudniają pracę intelektualną oraz
powodują ból fizyczny;
dowie się co robić aby łatwiej i szybciej zasypiać;
dzięki pracy z oddechem zdobędzie wiedzę, jak obniżyć poziom hormonu stresu
- kortyzolu;
nauczy się czym jest postawa wdzięczności i dlaczego warto ją stosować;
pozna techniki relaksacji (Jacobsona i Schultza), które pozwolą mu odzyskać
poczucie kontroli nad własnym umysłem i ciałem.

Cel warsztatów
Nauka skutecznych narzędzi do odbudowywania naturalnej odporności na
stres. Redukcja stresu. Teoria stresu, praca z oddechem (dwie techniki)
oraz jedna metoda do natychmiastowej relaksacji. 

Elementy psychologii pozytywnej.

4h szkolenia: teoria 20%, praktyka 80%. 

Koszt warsztatów: 
 cena do indywidualnych ustaleń.

 

Warsztaty i Szkolenia

“Bye Bye stresik”



Cel warsztatów
Nauka skutecznych narzędzi do odbudowywania naturalnej odporności na stres.
Szybka redukcja stresu. Warsztaty wprowadzimy dla osób początkujących, jak i
sceptyków.

2h szkolenia: teoria 30%, praktyka 70%.

Warsztaty i Szkolenia

”Stop Stres”

Na warsztatach uczestnik: 
nauczy się jak wykorzystać swój oddech do opanowania stresu i natłoku myśli;
nauczy się samodzielnie radzić sobie ze stresem, który daje bóle fizyczne 
w ciele;
dowie się jak uwolnić napięcia z ciała, które blokują kreatywność i chęć do
działania;
dowie się co robić, aby łatwiej i szybciej zasypiać;
dostanie praktyczne narzędzia, które może zastosować błyskawicznie, od razu
po szkoleniu.

Koszt warsztatów: 
 cena do indywidualnych ustaleń



Na sesjach uczestnik:
dowie się jak uwolnić napięcia z ciała, które utrudniają pracę intelektualną;
nauczy się samodzielnie redukować stres “covidowy”, który utrudnia codzienne
funkcjonowanie;
dowie się co robić aby łatwiej i szybciej zasypiać;
nauczy się czym jest eustres i dystres oraz jak obniżyć poziom kortyzolu
(hormonu stresu;
pozna praktyczne metody na głęboką regenerację ciała po codziennym stresie
“covidowym”;
podniesie poziom koncentracji , co zwiększy efektywność działań w pracy i domu.

Cel
Budowanie lepszego połączenia ciała z umysłem. Wykorzystanie siły koncentracji
umysłu z intensywnym oddechem. Podnoszenie odporności psychicznej oraz
fizycznej. Redukcja stresu ‘covidowego’.

6h szkolenia - 2 spotkania po 3h, podczas których, każdy uczestnik uczy się
teorii z zakresu redukcji stresu i oddechu (20%) oraz wdraża elementy
praktyczne z zakresu technik oddechowych (80%).

Odstępy między spotkaniami od 2-7 dni, ustalane na pierwszym spotkaniu.

Sesje Oddechowe

Oddech w walce ze stresem “covidowym”

Koszt sesji: 
 cena do indywidualnych ustaleń.



Na warsztatach uczestnik:
nauczy się jak być w „TU I TERAZ”;
podniesie poziom koncentracji ,co zwiększy efektywność w pracy i domu;
dowie się jak rozpoznawać u siebie pozytywne i negatywne nastawienia
nauczy się oddzielać chwilę obecną od przeszłości i przyszłości;
nauczy się redukować natłok myśli i podnosić poziom koncentracji;
otrzyma praktyczną wiedzę, którą może zastosować od razu po szkoleniu.
 

Cel
Praktyka mindfulness, czyli uważności, regulacja stresu i emocji. Uspokojenie
ciała i zredukowanie natłoku myśli.

2h szkolenia - teoria 15%, praktyka 85%.

Mindfulness – Sztuka uważności

Koszt warsztatów: 
cena do indywidualnych ustaleń.



Na warsztatach uczestnik:
nauczy się oddechu podnoszącego poziom energii - w przeciągu 2 minut;
pozna techniki pracy z ciałem, które od razu zmieniają poziom biochemii
w organizmie - uwalniają endorfiny;
nauczy się jak szybko podnieść poziom testosteronu w organizmie - dotyczy
to zarówno Pań jak i Panów;
nauczy jak błyskawicznie podnosić poziom energii - zamiast kawy i napojów
energetyzujących;
nauczy się jak szybko i skutecznie podnosić swój poziom wibracji.

Energetyczny Kop
Cel
Połączenie pracy z ciałem, oddechem i energią. Wykorzystanie metody
Body2Brain. EXPRESOWE podniesienie poziomu energii przy wykorzystaniu
naturalnych metod, bez użycia kawy i innych wspomagaczy.  

2h szkolenia - teoria 25%, praktyka 75%

Koszt warsztatów: 
cena do indywidualnych ustaleń.



Praca w modelu ukierunkowanym na skuteczne rozwiązania. 

Sugerowana liczba do max. 5 spotkań, dopasowana do potrzeb klienta. 

Czas konsultacji 90 min - koszt 250 zł.

Konsultacje Psychologiczne



Od wielu lat pracuję jako psycholog kliniczny, łącząc
w swojej praktyce metody naukowe, akademickie, z
technikami relaksacyjnymi, oddechowymi, pracą 
z przekonaniami, świadomością i podświadomością.

Uczę technik, które skutecznie poprawiają jakość
życia, regulują sen, obniżają, 
a z czasem niwelują napięcia mięśniowe, natłok
myśli, zmęczenie. 
Przekazuję praktyczne wskazówki jak podnieść
poziom koncentracji, zaangażowania, satysfakcji.
Zaznajamiam z technikami oddechowymi, które
regulują pracę całego ciała, relaksują, dotleniają,
poprawiają pH organizmu.

Wiedza, którą dzielę się z klientami, jest zbiorem
mojego ponad 20 letniego doświadczenia, pracy
warsztatowej i indywidualnej praktyki.

Zapraszam do współpracy,

Adam
Kowalewski

Kim jestem?
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