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Wszystkie poniższe propozycje mogą być zrealizowane w formie wykładu,
power speach, warsztatu lub webinaru 60 - 120 min, filmików 30 min lub
kombinacji – na przykład webinaru live otwierającego program z kontynuacją w
formie nagranych filmików. 

OPANUJ SWÓJ ODDECH
– OPANUJ SWOJE ŻYCIE. 
To wykład o pranayamie (sztuce świadomego oddechu) połączony z praktyką 
i nauką poprawnego oddychania, który prowadzi do zrelaksowania umysłu 
i ciała. 

Podczas tego spotkania uczestnicy zapoznają się z fizjologią oddechu, historią
pranayamy jako najstarszej techniki zdrowia człowieka. Poznają techniki 
i metody oddechowe, które stosowane na co dzień przynoszą ukojenie nerwów,
zapobiegają reaktywności, dają poczucie pełni i przepływu. 

To wspaniała metoda, w zasięgu ręki (a właściwie nosa) każdego z nas.
Stosowana od wieków przez joginów, szamanów, terapeutów. Staje się co raz
bardziej popularna i powszechna dzięki rozpowszechnianiu się nauki jogi 
i uważności (mindfulness).

Jak?
W zależności od potrzeb Klienta można przeprowadzić ten webinar w kilku
wariantach: 
a) głównie teoria i prosta praktyka; 
b) krótka teoria, głównie praktyka prowadzona; 
c) seria webianarów dająca ugruntowanie wiedzy i praktyki, różnorodne
techniki oddechowe, prace domowe pomiędzy webinarami i omówienie
efektów pracy. W przypadku serii webinarów możliwe jest wsparcie (grupa
Messenger, Whatsup lub intranet Klienta/ do odrębnej wyceny) w postaci
codziennej motywacji, dawkowania/porcjowania wiedzy, odpowiadanie na
pytania, które pojawiają się w trakcie praktyki, wymiana doświadczeń „na
gorąco”. Polecam z serca taką serię wraz ze wsparciem – poza oczywistym
przekazaniem wiedzy i korzyściami z praktyki takie działanie działają mocno na
budowanie, scalanie zespołu i wprowadzanie nowej kultury korporacyjnej –
ugruntowanie wartości zdrowia psychicznego w zespołach.



Dla Kogo?

Dla każdego kto:
- odczuwa w swoim życiu presję czasu
- ma trudność aby poradzić sobie z emocjami (szczególnie lęk, gniew, złość)
- ma trudności ze snem
- pragnie wyciszenia i głębszego „poczucia się w ciele”
- potrzebuje remedium na zbyt szybkie życie
- dla zespołów z kłopotami komunikacyjnymi

Dzięki temu szkoleniu:

- połączysz się z miejscem swojej ciszy
- nauczysz się jak w prosty sposób regulować swoje emocje
- poznasz naturalne metody redukcji stresu i napięcia
- otrzymasz praktykę na co dzień, która pomoże Ci w zasypianiu
- zaczniesz wprowadzać w życie ten prozdrowotny nawyk świadomego
oddychania prowadzący do piękniejszego, lekkiego życia 
- dasz swemu ciału możliwość samo uzdrowienia dzięki wyrównaniu poziomu
hormonów i odprężeniu
- praktyka ta prowadzona w zespołach pozwala ich członkom poprawić
komunikację i wzajemne zrozumienie co bezpośrednio wpłynie na jakość
współpracy
- praktyka podnosi poziom poczucia własnej wartości, przywraca poczucie
sensu



UWAŻNOŚĆ – TWOJA BROŃ
NA TURBULENTNE CZASY 
 Propozycja ta płynie z konieczności zwrócenia uwagi ludzi na potrzebę

„czyszczenia umysłu” i uważnego patrzenia na świat. Żyjemy w czasach 
i w świecie, w którym bodźców zewnętrznych jest więcej niż spojrzeń sobie 
w oczy… Świat wydarza się bardzo szybko, ludzi dopada zjawisko FOMO – fear
of missing out. Próbując nadążyć za tempem zewnętrznego świata gubimy
siebie a tym samym odczuwamy stany depresyjne, lękowe, nerwice,
zachowujemy się kompulsywnie, nawet agresywnie. Praktyka uważności
sprowadza nasze postrzeganie świata do „tu i teraz”. Zakotwicza człowieka 
w tym co jest, pozwala dostrzec więcej – jakby w wyższej rozdzielczości.
Jednocześnie wyrywa go z paradygmatu zewnątrzsterowności na rzecz
poczucia własnej wartości, sprawczości i mocy. To niezmiernie ważna praktyka
w naszych czasach. 

Jak?
W zależności od potrzeb Klienta można przeprowadzić ten webinar w kilku
wariantach: 
a) głównie teoria i prosta praktyka – bardziej jako jednorazowa zachęta dla
pracowników pokazująca możliwości; 
b) krótka teoria, głównie praktyka prowadzona dająca więcej doświadczenia
własnego; 
c) seria webianarów dająca ugruntowanie wiedzy i praktyki, różnorodne techniki
uważności, prace domowe pomiędzy webinarami i omówienie efektów pracy. 
W przypadku serii webinarów możliwe jest wsparcie (grupa Messenger,
Whatsup lub intranet Klienta/ do odrębnej wyceny) w postaci codziennej
motywacji, dawkowania/porcjowania wiedzy, odpowiadanie na pytania, które
pojawiają się w trakcie praktyki, wymiana doświadczeń „na gorąco”. 

Polecam z serca taką serię wraz ze wsparciem – poza oczywistym przekazaniem
wiedzy i korzyściami z praktyki takie działanie działają mocno na budowanie,
scalanie zespołu i wprowadzanie nowej kultury korporacyjnej – ugruntowanie
wartości zdrowia psychicznego w zespołach.



Dla Kogo?

Dla każdego kto:
- czuje, że życie codzienne zaczyna go przerastać
- odczuwa w swoim życiu presję czasu
- ma trudność aby poradzić sobie z emocjami (szczególnie lęk, gniew, złość)
- ma trudności ze snem
- pragnie wyciszenia i głębszego „poczucia się w ciele”
- potrzebuje remedium na zbyt szybkie życie
- dla zespołów, które potrzebują poprawić komunikację, jakość współpracy,
atmosferę 

Dzięki temu szkoleniu:

- połączysz się z miejscem swojej ciszy
- nauczysz się jak w prosty sposób regulować swoje emocje
- poznasz naturalne metody redukcji stresu i napięcia
- otrzymasz praktykę na co dzień, która pomoże Ci w zasypianiu
- zaczniesz wprowadzać w życie ten prozdrowotny nawyk uważności
prowadzący do piękniejszego, lekkiego życia 
- dasz swemu ciału możliwość samouzdrowienia dzięki wyrównaniu poziomu
hormonów i odprężeniu
- praktyka ta prowadzona w zespołach pozwala ich członkom poprawić
komunikację i wzajemne zrozumienie co bezpośrednio wpłynie na jakość
współpracy
- praktyka podnosi poziom poczucia własnej wartości, przywraca poczucie
sensu



JESTEŚ PĄCZKIEM 
Z DZIURKĄ – WEBINAR 
O ENERGETYCE CZŁOWIEKA 
Świadomość energetyczna człowieka staje się podstawą jego zdrowego
funkcjonowania. Od wieków mędrcy a potem naukowcy tacy jak Tesla czy
Einstein przestrzegali przed ignorowaniem ludzkiej energetyki a wręcz zachęcali
do postrzegania świata przez pryzmat wibracji i energii.

„Najpierw była energia, potem była materia”; „Jeśli chcesz zrozumieć sekrety
wszechświata zacznij go postrzegać przez pryzmat częstotliwości i energii”
mówił Nicola Tesla… 

Podczas tego webinaru uczestnicy dostaną porcję podstawowej wiedzy na
temat energetyki człowieka. Nie zabraknie praktycznych informacji i porad o tym
jak sprawić aby czuć wysoki poziom energii i aby „się chciało”, jak chronić się
przed utratą energii – co z nas ją wysysa, jakie nawyki i zachowania pozbawiają
nas tej cennej siły życiowej. Porozmawiamy o tym jak można energię szybko
odzyskać, jak wpływać na własne samopoczucie prostymi praktykami
energetycznymi.

Jak?
W zależności od zamówienia webinar może być bardziej teoretyczny lub
bardziej praktyczny. Można też rozłożyć treści na dwa lub trzy spotkania co
pozwoli przekazać uczestnikom jak najwięcej teorii, ale też da im możliwość
doświadczenia własnego pola elektromagnetycznego.



Dla Kogo?

Dla każdego człowieka, dla którego jego dobrostan jest ważny
Dla tych, którzy pragną odzyskać swoją moc i napęd do życia
Dla tych, którzy pragną przejąć stery w swoim życiu

Dzięki temu szkoleniu zrozumiesz:

- jak zarządzać swoim życiem 
- co powoduje utratę energii i jak ją odzyskiwać
- jak mądrze, prostymi metodami świadomie pracować z własną energią
- dasz swemu ciału możliwość samouzdrowienia dzięki wyrównaniu poziomu
hormonów i odprężeniu
- jak po prostu żyć lepiej, spokojniej i świadomiej
- praktyka podnosi poziom poczucia własnej wartości, przywraca poczucie
sensu



BYĆ KOBIETĄ… - JAK
DZIAŁAĆ W ZGODZIE ZE
SOBĄ W MĘSKIM ŚWIECIE 

To propozycja wykładu, Power Speach, webinaru dla kobiet. To, że Kobiety 
są z Wenus. a mężczyźni z Marsa wiemy nie od dziś. Czym są te różnice? Jak
objawiają się w pracy, komunikacji, sposobie myślenia? 

Badania naukowe rok do roku pokazują, że kobiety padają częściej ofiarami
wypalenia zawodowego. Dlaczego tak jest? Jak temu przeciwdziałać? Jak radzić
sobie z napięciami, emocjami, jak zrozumieć stany psychiczne, które
napotykamy w swoim życiu? 

Jak?
Wykład może być wprowadzeniem do cyklicznego kręgu kobiet, który również
oferuję i prowadzę (do oddzielnej wyceny). Kręgi mogą odbywać się online, raz
na jakiś czas można zorganizować spotkanie osobiste. Podczas takich kręgów
omawiamy tematy, z którymi borykają się uczestniczki spotkania, dajemy sobie
wsparcie, w prawdzie i otwartości tworzymy przestrzeń siostrzeństwa. 



Dla Kogo?

Dla każdej Kobiety

Dzięki temu szkoleniu:

- zrozumiesz czym jest kobiecy rytm i cykliczność
- dowiesz się jakie są różnice (poza tymi oczywistymi) w postrzeganiu świata,
myśleniu, komunikowaniu się pomiędzy kobietami a mężczyznami
- nauczysz się dostosowywać komunikację do każdej sytuacji
- przestaniesz działać reaktywnie a nauczysz się działać kreatywnie
- sięgniesz głębiej do własnych darów i nauczysz się z nich korzystać
- zrozumiesz skąd u Ciebie tak częste wyczerpanie i zmęczenie
- nauczysz się regenerować siły w mądry, kobiecy sposób…
- praktyka podnosi poziom poczucia własnej wartości, przywraca poczucie
sensu



KOHERENCJA SERCA – 
BRAMA DO TWOJEGO SUKCESU 

Wibracja serca to najsilniejszy sygnał wysyłany przez każdego człowieka do
wszechświata. Zanim jakiekolwiek wydarzenia będą miały miejsce nasze serce
odbiera już chwilkę wcześniej informację o tym co się będzie działo. 

Warto więc dbać o to co wysyłamy bo tym samym zapraszamy do siebie
wydarzenia i ludzi, którzy „nadają na tych samych falach”. Najprostszą metodą
„kontroli nadajnika” jest dbanie o koherencję serca. 

Pojęcie koherencji serca spopularyzowane zostało przez naukowców 
z HeartMath Institute i najczęściej definiuje się je jako stan spójności
psychofizjologicznej.

Na poziomie fizjologicznym koherencja serca oznacza uporządkowany rytm
serca (wykres HRV, heart rate variability, ma postać sinusoidy). Spada wtedy
poziom hormonu stresu (kortyzol), a podnosi się poziom hormonu młodości
(DHEA), ciało rozluźnia się, pojawiają się korzystne zmiany hormonalne, a mózg
limbiczny uruchamia procesy samoleczenia. 

https://www.heartmath.org/


Jak?

Podczas webinaru przedstawiam teorię wraz z krótkim doświadczeniem. 
W zależności od zamówienia webinar może być bardziej teoretyczny lub
bardziej praktyczny. Można też rozłożyć treści na dwa lub trzy spotkania co
pozwoli przekazać uczestnikom jak najwięcej teorii ale też da im możliwość
doświadczenia własnego pola elektromagnetycznego.

Dla Kogo?

Dla każdego kto ma serce ☺

Dzięki temu szkoleniu:

- sięgniesz do źródła radości i szczęśliwości
- nauczysz się redukować poziom stresu
- dasz swemu ciału możliwość samouzdrowienia dzięki wyrównaniu poziomu
hormonów i odprężeniu
- nauczysz się wyciszać, sięgać do głębokiego spokoju, który jest w tobie
- praktyka podnosi poziom poczucia własnej wartości, przywraca poczucie
sensu



EMOCJE – CO MÓWIĄ?
Większość chorób związana jest ściśle z naszym stanem emocjonalnym. Spadek
odporności dotyka większość osób zestresowanych, przemęczonych, żyjących 
w napięciu i nerwach. Kontakt z własnymi emocjami bywa niezmiernie trudny.
Nasze radary sensoryczne skierowane są w większości czasu na zewnątrz.
Zapominamy jak kontaktować się ze własnym wnętrzem, słuchać emocji jakie 
z niego płyną, rozumieć jakie komunikaty niosą uczucia i emocje. Praca 
w grupie, zespole też bywa trudna ze względu na emocje właśnie…

Podczas tego spotkania przybliżam temat emocji – czym i skąd są, jak czytać,
interpretować emocje, jak się z nimi komunikować, wreszcie jak je
transformować – z destrukcyjnych w takie, które budują…

Jak?
Webinar może być samodzielną, jednorazową prezentacją lub wstępem do
programu treningu emocjonalnego, podczas którego – w czasie około 40 minut –
rozpoznajemy i omawiamy poszczególne emocje. Dla każdej z tych emocji
stosujemy praktykę uważności lub medytacyjną po to aby łatwiej było sobie
radzić z tą konkretną emocją (lub grupą emocji). Ilość takich spotkań zależy od
Klienta. 
Sugerowane minimalnie 4.

Dla Kogo?
Dla każdego człowieka a szczególnie tych którzy:
- nie radzą sobie ze stresem i nerwami
- czują wewnętrzny gniew i dają mu ujście w najmniej stosownych ku temu
momentach
- dla ludzi żyjących w lęku i strachu
- dla tych którzy nie czują nic – aby odważyli się zdjąć swoją zbroję

Dzięki temu szkoleniu:
- zrozumiesz czym są emocje i co nam komunikują
- nauczysz się odczytywać emocje w swoim ciele
- nauczysz się pracować z narastającą emocją aby ją rozpuścić zanim cię zaleje
- dowiesz się jakimi metodami najprościej pracować z ciałem emocjonalnym
- poznasz medytacje i praktyki dla większości emocji z tzw. „dolnego świata”



BY CIAŁO NIE BOLAŁO -
SESJA PRACY Z CIAŁEM 

Aby ciało było zdrowe nie potrzebuje wiele – potrzebuje zdrowego jedzenia,
wypoczynku, i elastyczności. Podczas tej sesji poznajemy podstawowe
ćwiczenia pochodzące z praktyki jogi, które może wykonać każdy. Są to
ćwiczenia złożone w spójną praktykę uelastyczniającą całe ciało, rozciągającą
powięzi, wzmacniającą mięśnie i dbającą o wsparcie układu nerwowego.
Szczególny nacisk kładziemy w tej sesji na kręgosłup.

Jak?
Online lub osobiście 

Dla Kogo?
Dla każdego kto ma ciało 

Dzięki tej praktyce:
- nauczysz się podstawowej rutyny pracy z ciałem i będziesz ja samodzielnie
stosować na co dzień
- uruchomisz i wewnętrznie nasmarujesz swoje stawy 
- uelastycznisz kręgosłup
- rozciągniesz powięzi
- wzmocnisz ciało szybko i bezpiecznie



SESJA JOGI KUNDALINI
Joga Kundalini to Źródłowa praktyka jogi oparta na mantrach, oddechu, asanach,
ćwiczeniu ciała, medytacji i wielu innych elementach dzięki którym
doświadczenie praktykującego jest niezwykle głębokie już przy pierwszym
kontakcie z tą technologią. Może być zaprezentowana jako jednorazowa
praktyka lub seria spotkań na których pracujemy z różnymi zagadnieniami 
z obszaru zdrowia psychicznego, oczyszczania pola elektromagnetycznego,
koherencji serca, emocji, oczyszczania organizmu z gniewu, złości - adrenaliny 
i kortyzolu… To głęboko terapeutyczna praktyka podczas której uczestnicy mają
również szansę na wyciszenie, odprężenie i relaks.

Jak?
Online lub osobiście 

Dla Kogo?
Dla pragnących poznania tej najstarszej technologii obsługi człowieka 
w wymiarze nie tylko ciała fizycznego ale też ciała energetycznego
Dla tych, którzy w niekonwencjonalny sposób chcą wzmocnić, wyrzeźbić 
i uzdrowić swoje ciało
Dla tych którzy chcą pracować z najbardziej holistyczną techniką jogiczną

Dzięki tej praktyce:
- zyskasz dostęp do najgłębszych poziomów twojej świadomości
- uelastycznisz, wzmocnisz i usprawnisz ciało
- będziesz pracować ze swoją energią budząc się do życia w pełni
- dzięki regularności zyskasz swoją praktykę, która prowadzić cię będzie przez
codzienne zawirowania tego świata



MEDYTACJA – CZY TO
BARDZO TRUDNE?
Świadomość, że medytacja pomaga w życiu jest już dość powszechna. Większe
obawy budzi oczekiwana trudność płynąca z niezrozumienia tego czym jest
medytacja i jak można ją praktykować. 

Podczas tego webinaru przedstawiam podstawowe i najważniejsze zagadnienia
związane z medytacją, pokazuję różne sposoby jakie można wypróbować aby
dobrać najlepszą dla siebie technikę, omawiam po krótce zalety medytacji.

Jak?
W zależności od potrzeb Klienta można przeprowadzić ten webinar w kilku
wariantach: 
a) głównie teoria i prosta praktyka – bardziej jako jednorazowa zachęta dla
pracowników pokazująca możliwości medytacji; 
b) krótka teoria, głównie praktyka prowadzona dająca więcej doświadczenia
własnego; 
c) seria webianarów/warsztatów dająca ugruntowanie wiedzy i praktyki,
różnorodne techniki medytacji, prace domowe pomiędzy webinarami i
omówienie efektów pracy. W przypadku serii spotkań możliwe jest wsparcie
(grupa Messenger, Whatsup lub intranet Klienta/ do odrębnej wyceny) w postaci
codziennej motywacji, dawkowania/porcjowania wiedzy, odpowiadanie na
pytania, które pojawiają się w trakcie praktyki, wymiana doświadczeń „na
gorąco”. 
Polecam z serca taką serię wraz ze wsparciem – poza oczywistym przekazaniem
wiedzy i korzyściami z praktyki takie działanie działają mocno na budowanie,
scalanie zespołu i wprowadzanie nowej kultury korporacyjnej – ugruntowanie
wartości zdrowia psychicznego w zespołach.

Dla kogo?
Dla każdego człowieka pragnącego znaleźć własną technikę medytacji i żyć
uważniej, spokojniej i w większej radości

Dzięki tej praktyce:
- poznasz różnorodne metody medytacji
- przećwiczysz kilka metod z nauczycielką
- dowiesz się czym jest medytacja i po co ją stosujemy
- uzyskasz wiedzę która pozwoli ci wdrożyć własną praktykę medytacji 
i korzystać z jej zalet opisywanych we wszystkich kulturach od tysiącleci



Inspiratorka, transformatorka, instruktorka Jogi Kundalini, nauczycielka
świadomego oddechu, medytacji, prowadząca kręgi kobiet, mediatorka
Pomagam ludziom podnieść jakość życia poprzez pracę z ciałem,
poszerzenie świadomości, rozbrojenie schematów, masek, programów
które nie pozwalają im żyć pełnią - w radości, spełnieniu i przepływie.

Łącząc wiele metod rozwoju osobistego stworzyłam Metodykę "Program
Delete". Uczę jak prostymi metodami opanować szalejące emocje,
gospodarować swoją energią, w szybki sposób sięgając po nią kiedy jest
potrzebna lub odprężyć ciało i umysł kiedy jest na to czas. Pomagam
odnaleźć w sobie samym pokłady spokoju, kreatywności, mocy, chęci 
i gotowości do komunikacji, porozumienia. Pokazuję jak dotrzeć do
prawdy o sobie - sobie prawdziwym - tym kim jesteśmy poza rolami jakie
odgrywamy na co dzień.

Przez ponad 20 lat pracowałam w międzynarodowym biznesie.
Zarządzałam sprzedażą w międzynarodowym Banku, jedną 
z największych firm MLM, prowadziłam swoje spółki handlowe. Dobrze
poznałam świat. Równolegle z biznesową pasją rozwijałam przez wiele
lat swoje powołanie – jestem certyfikowaną nauczycielką Jogi Kundalini,
świadomego oddechu i medytacji. W tej chwili skupiam się głównie na
edukacji, coachingu, wspieraniu procesów rozwojowych ludzi, którzy 
w zaufaniu powierzają mi swoje sprawy.
Prowadzę zajęcia indywidualne, grupowe, wykłady i programy
mentoringowe online i offline.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej:

STREFA BYCIA

ANNA MATUSZKIEWICZ

AMATUSZKIEWICZ@GMAIL.COM
+ 4 8  5 7 5  7 4 1  6 9 8

https://www.youtube.com/c/StrefaByciaUzdr%C3%B3wsi%C4%99mi%C5%82o%C5%9Bci%C4%85/featured
https://www.linkedin.com/in/annamatuszkiewicz/
https://www.instagram.com/strefa_bycia/
https://www.facebook.com/groups/Strefabycia

