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Kilka słów o nas 
Naszym celem i ideą jest świadczenie najwyższej jakości 
usług związanych z psycho-edukacją prozdrowotną.  
Koncentrujemy się na obszarach związanych z: 
• redukcją stresu zawodowego 
• zarządzaniem emocjami  
• wypaleniem zawodowym i energetycznym 
• rozwijaniem kompetencji menadżerskich w duchu 

turkusowego zarządzania 
• rozwijaniem umiejętności związanych z koncentracją, 

cierpliwością, wytrwałością. 

W naszej ofercie: 
• wykłady i spotkania otwarte na temat rozwijania 

uważności prowadzone przez nauczycieli mindfulness 
i trenerów biznesu 

• zajęcia medytacji i pracy z oddechem 
• zajęcia pracy z ciałem (joga, zdrowy kręgosłup, 

gimnastyka) 
• wyjazdy regeneracyjne z mindfulness 
• warsztaty związane z redukcją stresu i wypalenia 

zawodowego w nurcie mindfulness 
• warsztaty dla liderów „Mindful Leadership”  
• 8-tygodniowe kursy uważności Mindfulness Based 

Stress Reduction  
• sesje kontemplacji i relaksacji 
• spotkania dla zespołów. 
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JAKOŚĆ 

UWAŻNOŚĆ

HOLISTYCZNE PODEJŚCIE

MERYTORYCZNA WIEDZA

Najważniejsze dla nas we 
współpracy z klientem:



�4

Mindfulness dla 
biznesu 
Mindfulness: 

• jest sprawdzoną metodą, opracowaną 
naukowo ponad 30 lat temu przez prof. 
Jona Kabat-Zinna i rozwijaną cały czas       
w Center For Mindfulness przy klinice 
uniwersyteckiej w Worcester (USA) 

• został wdrożony na większości 
Uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych        
i Wielkiej Brytanii 

• jest wykorzystywany w biznesie, jako 
element rozwoju pracowników w 
organizacjach świadomie inwestujących       
w kulturę zdrowia jak eBay, Google, Aetna           
i wiele innych 

• już po kilku tygodniach powoduje 
pozytywne zmiany w mózgu związane          
z koncentracją i równowagą wewnętrzną. 

Mindfulness to metoda poprawy 
uważności i świadomej obecności dzięki 
której znacząco redukuje się stres, 
poczucie wypalenia, presja czy nerwowość 
działania.  A jak pokazuje praktyka i liczne 
badania, to właśnie stan emocjonalny 
pracownika oddziałuje w największym 

stopniu na poziom zaangażowania w 
pracy, koncentrację w działaniu, 
popełniane błędy i efektywność radzenia 
sobie z nimi oraz konfliktowość w relacjach 
indywidualnych i zespołowych.  

Jeśli wynik biznesowy wiąże się z 
działaniami pracowników, to znaczy, że jest 
nierozłącznie powiązany także z ich 
emocjami, nastawieniem mentalnym i 
kompetencjami poznawczymi 

Jak pokazują liczne badania  już po 7-8 
tygodniach regularnej praktyki uważności 

zachodzą bardzo pozytywne  zmiany w 
mózgu: ludzie uczą się w jaki sposób 
regulować swoje emocje, jak być bardziej 
skoncentrowanym, przytomnym, ćwiczą 
cierpliwość, poszerzają swoje horyzonty 
poprzez otwieranie umysłu na nowe 
informacje i doświadczenia. Badania 
potwierdzają też, że mindfulness redukuje 
poziom stresu, pomaga zwalczyć depresję, 
czy też zmniejszyć znacznie ryzyko 
pojawienia się stanu depresyjnego. Pomaga 
także w walce z różnego rodzaju lękami czy 
fobiami, przywraca równowagę w naszym 
życiu i pozwala nam czuć się bardziej 
szczęśliwym. 
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Nasze propozycje: 
Założenia dla programu: 

• rozwinąć kompetencje związane z redukcją stresu 

• nauczyć krótkich i prostych technik obniżania napięcia 
emocjonalnego w pracy 

• zmienić wewnętrzną postawę w odniesieniu do czynników 
stresogennych. 

Przykładowe rozwiązania: 
Krok pierwszy: Spotkanie informacyjne - wykład otwarty. 
Celem tego działania j est wprowadzenie do tematyki       
i zainteresowanie uczestników możliwościami, jakie daje 
regularna praktyka technik redukcji stresu.  
Praktyki medytacyjne w firmie - sesja godzinna 1x 
tygodniu. W ramach zajęć: 
• wybrana technika medytacyjna wraz z jej omówieniem 
• elementy pracy grupowej związanej z dzieleniem się i 

wrażeniami z  praktyk  
• propozycje praktyk domowych. 
Zajęcia jogi dla firm - sesja 1 x tygodniu. W ramach zajęć: 
• nauka skupiania uwagi i relaksacji 
• praktyka ukierunkowana na pracę z bólami i 

wzmacnianie kręgosłupa 
• nauka ćwiczeń z wykorzystaniem krzesła - elementy 

praktyki w trakcie dnia służące puszczaniu napięć z 
ciała. 
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Warsztaty psychoedukacyjne „Dzień Uważności”  - 
spotkania edukacyjne dla pracowników 

• edukacja związana z zagadnieniami: automatyczne 
sposoby myślenia i reagowania i stres, pułapki 
myślenia, praca z emocjami, uważna komunikacja. 

• formalne i nieformalne praktyki mindfulness, techniki 
redukcji stresu, relaksacji czy pracy z oddechem. 

Kurs Mindfulness@Work  na podstawie Mindfulness Based 
Stress Reduction® - 5-tygodniowy program zarządzania 
emocjami redukcji stresu, doskonalenia komunikacji i 
współpracy 

• warsztaty służące psycho-edukacji wg metodologii 
MBSR, mające na celu zmianę wzorców nawykowych 
i tworzenie nowych postaw w obszarach zarządzania 
swoimi reakcjami emocjonalnymi i stresem (załącznik 
dodatkowy - opis programu). 

Warsztaty dla Liderów „Uważny lider” - wyjazdowe lub 
stacjonarne szkolenie 

• kim jest współczesny lider? 

• jaka jest rola inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu 
zespołem? 

• w jaki sposób zarządzać własną energią i energią 
zespołu? 

• jak nauczyć się redukować swój stres i kontrolować 
emocje? 
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Pracować 
inaczej… 
Praca przestaje być miejscem, które ma 
tylko dostarczać środków do życia. Odkąd 
praca zajmuje większość naszego czasu 
poszukujemy w niej sensu i realizowania idei. 
Przestają się sprawdzać stare sposoby 
realizowania celów, na przykład „za pomocą 
kija i marchewki”. Jak dostrzegł Frederick 
Laloux im bardziej rozwinięta kultura 
organizacyjna i lepsze sposoby zarządzania, 
tym więcej będzie innowacyjności, większe 
spełnienie zawodowe, trwalsze i lepsze wyniki 
finansowe. Mimo niesamowitego postępu w 
ostatnich latach wiele osób wyczuwa, że 
obecny sposób, jakim zarządza się 
organizacjami został doprowadzony do granic 
możliwości. Gra o władzę, manipulacja, pełna 
napięć polityka przedsiębiorstw i wewnętrzne 
konflikty zbierają gorzkie żniwo w postaci nie 
tylko frustracji pracowników, ale coraz 
większej ilości stresu, a co za tym idzie 
całościowego spadku motywacji, 
efektywności i produktywności pracowników. 
Większość organizacji przeszło przez różne 
cykle programów odnowy i przekształceń: 
fuzje, centralizacje i decentralizacje, nowe 
systemy informatyczne, nowe misje i 
strategie, nowe karty wyników, nowe systemy 
motywacyjne. I z tego wszystkiego rodzi się 
poczucie, że w pewien sposób wyczerpaliśmy 
już pomysły na sposoby zarządzania 
organizacjami do granic możliwości i że znane 
nam sposoby mogą być tylko „tabletką”, a nie 
rozwiązaniem problemu. Z ekonomicznego 

punktu widzenia model ciągłego wzrostu przy 
ograniczonych zasobach musi dojść do 
ściany. Prawdopodobnie nie jest przesadą, 
lecz koniecznością, że przetrwanie zależeć 
będzie od zdolności przejścia do wyższych 
form świadomości, z poziomu których 
zaczniemy współpracować w nowy sposób, z 
korzyścią dla nas samych i świata. Albert 
Einstein powiedział kiedyś, że problemy nie 
mogą być rozwiązywane z tego samego 
poziomu świadomości, który je spowodował. 
Poszukujemy drogi do nowego sposobu 
postrzegania, nowej wizji życia i zarządzania. 
Jeśli mamy sprostać różnego rodzaju 
wyzwaniom, jakie stawia przed nami 
dzisiejszy świat i zmieniająca się, pędząca 

rzeczywistość, będziemy potrzebowali 
nowego typu organizacji, czyli form bardziej 
zorientowanych na zapewnienie poczucia 
sensu, możliwości rozwoju swojej 
tożsamości, działania zgodnie z wartościami. 
Czy jesteśmy w stanie tworzyć organizacje 
wolne od patologii, biurokracji, wewnętrznych 
kłótni? Wolne od stresu i zawodowego 
wypalenia? Wolne od rezygnacji, niechęci i 
apatii? Czy jest możliwe nauczenie się takiego 
sposobu zarządzania, który czyni prace 
produktywną, sensowną i dającą spełnienie?


Zaczerpnięte z „Pracować inaczej”  
Frederic Laloux
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Zapraszamy do współpracy! 

Sylwia Rogala-Marciniak 

Trener biznesu, nauczyciel MBSR®  

sylwia@centrumholi.pl 

www.centrumholi.pl 

ul. Siewna 30B Kraków (Prądnik Biały) 
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