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Praktyk medytacji z 20 letnim

doświadczeniem osobistym. 

Certyfikowana nauczycielka mindfulness

&compassion MBSR/MBCL (certyfikat

Maindfulness Based Stress Reduction

wydany przez Institute for Mindfulness-

Based Approaches/Polski Instytut

Mindfulness; certyfikat Mindfulness-

Based Compassionate Living wydany

przez Polski Instytut Mindfulness).

Dyrektorka Studium Nauczycielskiego

MBSR PL. Superwizorka MBI:TAC

(Mindfulness-Based Interventions:

Teaching Assessment Criteria).

Ericksonowski Coach, Trenerka biznesu     

i wykładowczyni akademicka                       

na Uniwersytecie Łódzkim. 

Dyplomowana nauczycielka jogi w

systemie hatha-yogi metodą BKS

Iyengara o stopniu Introductory II.

Absolwentka Erickson College

programów „Art &Scienece of Coaching”

oraz „The Art & Science of Mindfulness”.

Współautorka bestsellera „Coaching.

Zbiór narzędzi wspierania rozwoju”

(Wolters Kluwer Polska – ABC, 2012r. ).

Była Prezeska Polskiego Instytutu

Mindfulness. Wcześniej pełniła tez rolę

Dyrektorki Izby Coachingu w Łodzi.

Sylwia RoMa (Rogala-Marciniak)

 

Moja ścieżka rozpoczęła się 20 lat temu,
gdy pierwszy raz trafiłam na zajęcia jogi.

Od tamtej pory joga i medytacja stanowią
moja codzienność i są ścieżka osobistego, 
a także w efekcie i zawodowego rozwoju.

 
Nie wyobrażam sobie życia bez uważności.

Dla mnie medytacja jest źródłem
wszystkich pozytywnych transformacji. 

 Jest domem, do którego powracam. Dzielę
się tym, czego sama doświadczyłam 

w osobistym i zawodowym rozwoju.  

W W W . C E N T R U M H O L I . P L

POZNAJMY SIĘ

https://www.facebook.com/medytacjawbiegubysylwia
https://www.instagram.com/centrumholi
https://www.instagram.com/medytacjawbiegu/


Materiał, który masz przed sobą, to moje autorskie dzieło. 
Otrzymujesz go do własnego użytku w ramach prezentu

wydarzenia 
 
 
 

Tworzę je w oparciu o własne doświadczenia, syntezę posiadanej
wiedzy i interesujące lektury.

W związku z tym kopiowanie poszczególnych treści jest możliwe
tylko za moją zgodą i wymaga takich ustaleń. 

Jeśli spotka się z Twoim zainteresowaniem - zapraszam do
współpracy, sprawdźmy co możemy zrobić razem.

Dziękuję za uszanowanie mojej pracy. 
 
 

Współpracowałam już m.in. z:
 

Aegon , AVIO Aviation Group, BWI Poland Technologies Sp. z o.o., CBS Butler, Centralwings, Ceramika Paradyż,
Comarch, Cooper-Standard Automotive, DELL Polska, Holding Group, GLS, Indesit Company, Izba Doradców
Podatkowych, Johnson&Johnson, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, MARS Polska, Metzeler Automotive

Profile Systems, Nokia Siemens Networks, Novol, Nordea Bank AB S.A., PKO BP, PZU SA, Philips Lighting
Poland, Poczta Polska S.A., PKP Energetyka, SWM Poland Sp. z o.o., TRW Automotive, VWFS, Uniwersytet

Łódzki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
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Mindfulness  (uważność) jako świecka naukowa
metoda stworzona przez prof. Jona Kabat Zinna
na podstawie buddyjskiej medytacji.

Czym jest uważność 

02
Szczęście jako głębokie poczucie rozkwitu, które
wyrasta ze zdrowego umysłu. Inteligencja
emocjonalna a praktyka mindfulness. 

Co mindfulness ma
wspólnego ze szczęściem

03
Doświadczenie życia a postrzeganie. W jaki

sposób możemy trenować umysł w kierunku

dobrostanu. Chłonięcie dobra. 

Szczęśliwy mózg

04
Jak zacząc praktykę uważności. Budowanie
nawyku. Wytrwałość i konsekwencja                 w
praktyce. Zacznij od Pauzy. Nie komplikuj.

Praktyka uważności

05
Posłuchaj ciekawych wykładów na temat
szczęścia i tworzenia pozytywnych rytuałów.
Zainspiruj się propozycjami na WLB podczas
pracy zdalnej.  

Zainspiruj się
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Uważność oznacza bycie skoncentrowanym w określony
sposób: świadomie, w obecnej chwili, bez wartościowania    
 czy osądzania. Ten rodzaj uwagi sprzyja czujności i wspiera
jasność umysłu, jak również zdolność do akceptacji obecnej
chwili taką, jaką jest. Uświadamia nam ona fakt, że nasze życie
składa się z całego szeregu chwil. 

J.Kabat-Zinn

Jeśli większości z tych chwil nie przeżywamy w pełni -  omija
nas w naszym życiu to, co najcenniejsze,  nie dostrzegamy
bogactwa i głębi możliwości, które pomagają 
nam rozwijać się i zmieniać. 

Uważność  jest prostą i jednocześnie 
nadzwyczaj skuteczną metodą, 
by włączyć się w nurt życia, 
odkryć w sobie mądrość i siły witalne.
                                    
                                                

@MEDYTACJAWBIEGU

„Kiedy rozmawiałem z pewną dziennikarką, powiedziała: 
- Aha, chodzi o to, żeby ży� chwilą?

- Nie, nie o to - odparłem. To ma hedonistyczny wyd�więk.
Chodzi o to, żeby ŻY� W DANEJ CHWILI.” 

(J.Kabat-Zinn)

01CZYM JEST
MINDFULNESS



THICH NHAT HANH

Wietnamski mistrz zen, mnich
buddyjski, nauczyciel, autor książek,
poeta oraz działacz na rzecz pokoju.

Był jednym z najbardziej znanych         i
cenionych mistrzów zen we

współczesnym świecie. Od lat 60tych
idee mindfulness w zachodnim świecie  

POZNAJ  TW�RC�W

JON KABAT ZINN

Znany na całym świecie psychiatra,
psychoterapeuta i specjalista              z

zakresu uważności, zwanej często
mindfulness. Prawdopodobnie jako
pierwszy współczesny uczony prof.

Kabat-Zinn przeniósł na grunt
psychoterapii praktyki medytacyjne
zaczerpnięte z tradycji buddyjskiej. 

 

„Mówiąc najprościej, uważność to świadomość każdej

chwili. Pielęgnuje się ją przez celową koncentrację           

 na rzeczach, nad którymi zwykle się nie zastanawiamy.

 Jest to systematyczny rozwój nowych rodzajów kontroli    

 i mądrości w naszym życiu, oparty na naszych

wewnętrznych zdolnościach relaksacji, skupiania uwagi,

świadomości i percepcji."
Jon Kabat-Zinn, Życie Piękna Katastrofa



"W tamtym czasie nie mogłem
mówić o mind and body czy
medytacji. Chcieliśmy
przecież zaproponować
program, który będzie dla
wszystkich, którego
skuteczność będzie badana
naukowo, którego pacjenci nie
będą narażeni na żadne
światopoglądowe
uprzedzenia”. 

Lata 70-te. Kabat-Zinn kończy

program pomocy z wykorzystaniem

medytacji, jogi, najnowszych odkryć

dotyczących zależności

funkcjonowania mózgu i trybu życia,

korelacji umysłu i ciała. 

Jak nazwać ten program?

Center Of Mindfulness

Mindfulness Based Stress Reduction

@ M E D Y T A C J A W B I E G U

18.10.1979 r.

Pierwszy raz został wykorzystany w

1979 roku, kiedy dr Jon Kabat-Zinn

uruchomił Klinikę Redukcji Stresu

Center For Mindfulness, dla osób

cierpiących na zaburzenia

emocjonalne.



02CO MINDFULNESS 
MA WSP�LNEGO 
ZE SZCZĘ�CIEM

Buddyjska definicja mówi, że szczęście to głębokie poczucie

spokoju i spełnienia. Nie jest emocją chwili, a stałym uczuciem,

przenikającym wszelkie stany emocjonalne, radości i smutki jakich

doświadczamy. 

I tak na przykład wszelkie rzeczy materialne, jak dom, samochód,

wakacje w tropikach - mogą dać przyjemność, ale nie dadzą

trwałego uczucia szczęścia. 

Aktualnie zachodnie badania naukowe są coraz bardziej zgodne 

z podejściem buddyjskim - okazuje się, że im więcej pracujemy,

zarabiamy, posiadamy - tym dalej nam do szczęścia. Szczęście jest

proste. Nie jest zależne od posiadania czegokolwiek. Jeśli jest -

pochodzi z ośrodka pożądania w umyśle, gdzie bardzo szybko

rodzi się uczucie braku lub lęku, że czegoś zabraknie. 

Prawdziwy dobrostan, zadowolenie - możesz zbudować jedynie 

w sobie.

Mitthieu Richard pisze: „Przez szczęście rozumiem głębokie

poczucie rozkwitu, które wyrasta ze zdrowego umysłu. To coś

więcej niż uczucie przyjemności, przemijające emocje czy nastrój,

to optymalny stan istnienia. Ten stan jest niezwykle głęboko

emocjonalną równowagą będąca skutkiem zrozumienia tego, 

jak funkcjonuje nasz umysł”.

Trwały dobrostan to zdolność stabilizacji nastroju, którą może

wykształcić medytacja. Chłodny strumień świadomości pozwala

nam w spokoju obserwować umysł, wszelkie jego produkty jak

nawyki, koncepcje, założenia, wzorce postrzegania. 

sz
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@ M E D Y T A C J A W B I E G U



– Ktokolwiek odważa się zaufać swej podstawowej dobroci 

i poza lustrzanymi odbiciami dotknąć samego lustra, dostaje

wszystko. Kiedy świadomość przestanie gonić za falami 

i spocznie w samym oceanie, kiedy od przemijających

doświadczeń zwróci się ku doświadczającemu, wtedy pozostaje

już tylko spontanicznie powstająca radość.
LamA Ole Nydahl

@ M E D Y T A C J A W B I E G U

 INTELIGENCJA EMOCJONALNA
A PRAKTYKA MINDFULNESS

Dobrodziejstw wysoko rozwiniętej inteligencji emocjonalnej jest wiele.              

 Poza lepszymi efektami pracy, doskonałą zdolnością przewodzenia zespołom                      

i umiejętnością budowania relacji, to także zdolność tworzenia warunków

własnego osobistego szczęścia i dobrostanu. I to prawdopodobnie będzie ta

najważniejsza zdolność.

Badania pokazują, że ludzie cechujący się samoświadomością, samokontrolą,

empatią, mający też kompetencje społeczne w obszarze komunikacji i budowania

relacji - są często jednocześnie szczęśliwi. Dzieje się tak dlatego, że trenując swój

umysł mają większą zdolność osiągania swoich dążeń i rozumienia przeciwności

losu. 

Warto więc ćwiczyć swój umysł w samodyscyplinie i samoświadomości, ale nie

warto “gonić za szczęściem”. Pogoń za szczęściem (podobnie jak myślenie                   

o szczęściu ) niewiele nim samym ma wspólnego. 

Szczęście to akceptacja tego co jest, akceptacja dla siebie. Gonienie za

szczęściem to oczekiwanie jakiego rezultatu, co samo w sobie może być

stresujące i zawiera ziarno goryczy - a co jeśli nie spełnimy własnych oczekiwań?



W I T A L N O Ś ĆT W Ó R C Z O Ś Ć

R E D U K C J A
B O D Ź C Ó W S A M O R O Z W Ó J

S P O K Ó J  
I  O P A N O W A N I E

M Y Ś L I  

L E P S Z Y  S E N

S A M O R E F L E K S J A

jakość życia

MEDYTACJA
Na co wpływa codzienna  

Codzienna praktyka medytacji poprawia jakość życia, a redukcja
stresu jest pewnego rodzaju "efektem ubocznym" holistycznych
pozytywnych zmian i nowej życiowej postawy. 

@MEDYTACJAWBIEGU
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@ M E D Y T A C J A W B I E G U

Podczas kursu redukcji stresu MBSR uczestnicy uczą się nowych jakości

postrzegania życia, a między innymi właśnie tego, że “przyjemne” i

“nieprzyjemne” tworzą całość. Tak jak dzień i noc, wschód i zachód - nie istnieją

bez siebie. 

Tak samo życie w całości odbija swoje blaski i cienie. 

 

Sztuką szczęścia jest skorzystanie z dobrych chwil, by potrafić stać i w tych

trudnych doświadczeniach, nie unikając ich. 

 

Szczęście to umiejętność postrzegania życia jako zmiennego procesu. 

Umiejętność celebrowania chwili, cieszenia się jej pięknem. 

Doświadczania tego, co jest warte uwagi. 

Takie podejście pozwala nam też nie unikać trudności. 

 

 

CHŁONIĘCIE DOBRA

ZBIERAJ POZYTYWNE
DO�WIADCZENIA

Poszerzaj swoją świadomość
zbierając pozytywne
doświadczenia. Drobne chwile
dnia tworzą mozaikę
całościowego dobrostanu. 

CHWILO TRWAJ

Wzbogacaj pozytywne
doświadczenia dając im czas.
Pozostań z nimi świadomie nawet
na kilka sekund, tak by Twój
mózg mógł absorbować je. 

UMYSŁ POCZĄTKUJĄCEGO

Rozwijaj w sobie ciekawość i
kreatywność. Spójrz na sprawy
obiektywnie, spójrz jak dziecko.
świadomie trenuj sposoby
postrzegania i myślenia! 

MIĘSIE� UWAGI

Powtarzaj te ćwiczenia
codziennie. To dobry trening 
dla Twojego umysłu, by wszedł 
w nawyk nalezy ćwiczyć
regularnie. 
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Warunki do praktyki medytacji
Zadbaj o to, by otoczenie sprzyjało Twojemu

skupieniu. Zarezerwuj sobie 30 min, wycisz

telefon, przygotuj poduszkę, koc czy matę.

MEDYTOWA�?
Jak zacząć

Zwróć uwagę na swój stan
Głód, senność czy silne negatywne emocje (jak

złość, gniew) nie są dobrym punktem wyjścia

do skupienia.  Zanim zaczniesz zadbaj o siebie.

Zacznij bez oczekiwań
Im więcej będzie w Tobie przekonania że coś

musi być, tym mniej z tego wyjdzie. Medytacja

polega na byciu dokładnie z tym co jest, bez

wpływania na to . Tak więc nie oczekuj od siebie

zbyt wiele, bo przez to zgubisz esencję

wewnętrznej pracy.@MEDYTACJAWBIEGU

04PRAKTYKA
UWAŻNO�CI



MOŻE TO BYĆ NA ZIEMI,
PODUSZCE

MEDYTACYJNEJ

MOŻESZ WYKORZYSTAĆ
TEŻ KRZESŁO

WAŻNE BY BYŁO CI
WYGODNIE

UTRZYMAJ
PRZYTOMNOŚĆ 
BEZ NAPINANIA

UŻYJ KOCA, PODUSZKI BY
ZADBAĆ O KOMFORT 

ODPOWIEDNIA
POZYCJA

Ważna jest też

@MEDYTACJAWBIEGU



PAUZA
Praktyka na każdy dzień

Pauza to krótkie zatrzymanie na sobie
i  koncentracja na oddechu. 

Tą praktykę możesz powrórzyć dowolną ilość razy
w ciągu dnia. Możesz zrobić ją rano, siadając  na
poduszce i tworząc spokojną przestrzeń dla
siebie... w ciagu dnia  przy biurku i w ciągu
pracy... wieczorem kończąc w ten sposób dzień.  

@MEDYTACJAWBIEGU



Zadaj sobie w myślach
pytanie: „Jak się mam?”
obserwuj i rejestruj co się
pojawia: sygnały z ciała,
myśli, obrazy, symbole,
barwy, dźwięki itp.

3. Obserwuj przepływ

Zamknij oczy i przez chwilę
obserwuj swój oddech. Nic
nie zmieniaj, niech będzie
taki, jaki jest. Po prostu
bądź ze swoim oddechem.

1 Zatrzymaj się
Nie oceniaj, nie zmieniaj,
nie kombinuj... po prostu
oddychaj! To nie jest żadna
technika oddechowa.
Wszystko jest ok, jak jest! 

2. Złap oddech

Zauważ, co się pojawia 
w odpowiedzi.. być może
to podpowiedzi z Twojego
ciała, czego teraz
potrzebujesz? Zakończ 
w dowolnym momencie.  

4.Samoświadomość 

KR�TKA LEKCJA
ZATRZYMANIA

Jak zrobić Pauzę?

To wszystko!
Wystarczy minuta... dwie... trzy

Rób Pauzy, by pozytywnie wpływać na swój dzień!
Udanej praktyki.

@MEDYTACJAWBIEGU
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Wystaczy, że jesteś, oddychasz, dajesz sobie kilka minut. Nie oceniaj
siebie, nie krytykuj, wszystko jest ok tak, jak jest.  

Spraw, by to było oczywiste 

02
Zadbaj o swoje nastawienie.
To od niego będzie zależeć na ile będziesz konsekwentny/a każdego dnia. 
Niech to będzie ciekawa chwila dnia, a nie punkt do zrobienia. 

Spraw, by to było ciekawe.

03
Im prościej tym lepiej!
Jeśli będziesz szukać specjalnej chwili, najlepszej przestrzeni i warunków
niezbędnych do...ciągle coś Ci będzie przeszkadzać. 

Spraw, by to było łatwe 

04
Ciesz się procesem. Zauważ ile daje sama obrana droga, bez oczekiwania
na jakiekolwiek efekty. Szukaj małych nagród w tym co robisz, bo to
zwiększy szanse na powtórzenie danego zachowania następnym razem.  

Spraw, by to było satysfakcjonujące

@ M E D Y T A C J A W B I E G U



MATTHIEU RICARD

 o nawykach szczęścia
Czym jest szczęście i w jaki sposób

możemy je odnaleźć? Były biochemik,
a aktualnie buddysta, Matthieu Ricard
twierdzi, że możemy wpoić umysłowi
nawyk dobrego samopoczucia, aby

stworzyć poczucie prawdziwego
spokoju i spełnienia.

 

ROBERT WALDINGER

dzieli się trzema ważnymi lekcjami
wyciągniętymi z badania, a także

praktyczną, staroświecką mądrością
na temat budowania

satysfakcjonującego, długiego życia.
 
 

CO PIELĘGNUJESZ TO ROZKWITA

Musimy wiedzieć, że niektóre stany ducha sprzyjają
rozkwitowi i dobremu samopoczuciu, które Grecy nazywali

eudaimonia, 'rozkwit'. Inne znów szkodzą dobremu
samopoczuciu.  

@ M E D Y T A C J A W B I E G U

05ZAINSPIRUJ SIĘ 

https://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_study_on_happiness/transcript
https://www.ted.com/talks/matthieu_ricard_the_habits_of_happiness/transcript?language=pl&subtitle=pl


komputer włącz dopiero gdy zaczynasz „dzień” pracy i zdecyduj o której godzinie zostaje
wyłączony, tak by to było jasnym sygnałem kiedy jestes w pracy, a kiedy nie 

ustal z domownikami zasady komunikacji w czasie Twojej pracy zdalnej kiedy i w jak sposób
możecie komunikować sie ze sobą tak by nie zakłócało to Twojego skupienia

podziel czas jaki danego dnia chcesz przeznaczyć na pracę, na obowiązki domowe i sprawy
związane z rodziną i ten na własną regenerację i czas dla siebie; nawet jeśli to będzie 5 min
niech to będzie świadome 5 minut tego dnia

zanim zaczniesz pracę przygotuj sobie stanowisko; niech to będzie stół przygotowany do pracy,
bez elementów "życia domowego"; podobnie możesz zrobić ze strojem, niech to będzie strój
"do pracy"; po zakończonej pracy sprzątnij miejsce pracy i przebierz się

zadbaj o swoje podstawowe potrzeby: przygotuj butelkę z wodą; zaplanuj wcześniej posiłki, tak
by były przygotowane (lub czas na ich przygotowanie)

co jakiś czas rób pauzy - krótkie chwile zatrzymania; po prostu skup sie na kilka chwil na
oddechu, zauważ jak płynie, sprawdź co jest Ci potrzebne w danym momencie, jakie emocje są
w Tobie aktualne; powtarzaj to ćwiczenie kilka razy w ciagu dnia; możesz nastawić budzik w tym
celu 

rób przerwy regeneracyjne; Twój mózg by efektywnie pracować potrzebuje ich co 60-90 min;
dzięki 5-15 min przerwie podczas której zadbasz o siebie jesteś w stanie podnieść swoją
efektywność nawet o 50%!

w przerwie obiadowej spróbuj zmienić otoczenie - cokolwiek będzie możliwe: może obiad w
kuchni, może na tarasie; staraj się nie jeść przy komputerze, ani też nie zajmować niczym innym
poza jedzeniem

jeśli robisz sobie przerwę na regeneracje nie załatwiaj w tym czasie domowych spraw ani
zaległych telefonów; potraktuj to jaki bardzo ważną część efektywności osobistej - zdolność do
regeneracji; możesz napić sie herbaty, pójść na krótki spacer czy poleżeć słuchając muzyki

zaplanuj w ciagu dnia 20 min dla siebie; niech to będzie czas na medytacje, albo zapisywanie
własnych przemysleń, albo bycie w ciszy podczas spaceru, a domowe spa.. jeśli 20 min jest
niemożliwe każdego dnia, niech to będzie 5 min skupienia na sobie.

 

W mindfulness mówimy o tym, że uwaga jest jak mięsień, który możemy trenować i
kształtować w podobny sposób jak rozwijamy inne mięśnie w ciele: poprzez

powtarzanie. Dlatego poniższe podpowiedzi postaraj się potraktować jako propozycje
nowych nawyków, codziennych rytuałów, które możesz wdrożyc przy pracy zdalnej :

CHECKLISTA 
PRACA Z DOMU A WLB 

@ M E D Y T A C J A W B I E G U



SESJE INDYWIDUALNE ON-LINE 

kurs redukcji stresu mindfulness (8 sesji)
sesje pracy z ciałem 
sesje coachingowe

D O W I E D Ź  S I Ę  W I Ę C E J

JE�LI  CHCESZ WIĘCEJ

KURSY MINDFULNESS 

Kurs MIndfulness Based Stress Reduction
Kurs Mindfulness Based Compassionate Living
Kursy Mindfulness On-line 

Z A P I S Z  S I Ę  N A  K U R S  

WYJAZDY Z DUCHOWO�CIĄ

weekendy z jogą i uważnością
obozy jogi, tańca i pracy z żywiołami 
ceremonie Cacao Dance

S P R A W D Ź  T E R M I N A R Z  

 @ M E D Y T A C J A W B I E G U

https://centrumholi.pl/sesje-indywidualne/
https://centrumholi.pl/event/mindfulness-based-stress-reduction-course/
https://centrumholi.pl/event/mindfulness-based-stress-reduction-course/
https://centrumholi.pl/wydarzenia/
https://centrumholi.pl/wydarzenia/


Sylwia RoMa

Fajnie, że widzimy się na tej stronie. To znaczy, że być może treści 

z poprzednich stron z którymi się zaznajomiłaś/eś okażą się

przydatne w Twoim życiu, jako inspiracja do rozwoju uważności.  

Tego Ci właśnie szczerze życzę, 

bo dla mnie od 20 lat nieustannie medytacja jest przestrzenią         

 do odkrywania siebie. 

 

Ten krótki e-book jest jedyne wprowadzeniem do różnych

zagadnień, ale wierzę, że jeśli został przeczytany ze zrozumieniam,

jeśli poświęciłaś/eś mu trochę czasu też na własną refleksje

 i zaproponowane ćwiczenia - to będziesz mieć dla siebie coś więcej 

niż plik pdf.

 

 Medytacja nie jest skomplikowana, tak samo jak szczęście. 

Ale też nie jest teorią. 

Medytacji się nie "próbuje", tak jak nie próbuje się oddychania. 

Oddech to życie. Oddychać świadomie - to żyć świadomie.  

 

Mam nadzieję, że to dopiero początek naszej wspólnej przygody 

i poznamy się lepiej :-)

Dziękuję Ci, że pojawiłaś/eś się na mojej drodze.  

DZIĘKUJĘ!

@ M E D Y T A C J A W B I E G U

https://www.instagram.com/medytacjawbiegu/


MÓJ L I FE-STYLE

WYDARZENIA ,  KURSY ,  SESJE

JOGA,  UWAŻNY RUCH
 I  MEDYTACJE  

Zostań ze mną
Mindfulness :: Joga :: �wiadome życie 

https://centrumholi.pl/
https://www.youtube.com/channel/UC-BgU_LNFTzbVkiRepjO9QQ
https://www.instagram.com/medytacjawbiegu/
https://www.youtube.com/channel/UC-BgU_LNFTzbVkiRepjO9QQ
https://www.instagram.com/medytacjawbiegu/
https://centrumholi.pl/

