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TERAPEUTYCZNE SESJE
COACHINGOWE 
I MENTORINGOWE

To sesje wspierające ludzi w turbulencjach życiowych – w procesach zmiany
pracy, miejsca zamieszkania, partnera, w procesach podejmowania ważnych
decyzji w życiu lub karierze. Sesje takie wspierają również ludzi w czasie
trudności i kryzysów życiowych, stanów depresyjnych, zagubienia życiowego,
nieradzenia sobie z codziennością. Podczas terapeutycznej rozmowy
rozkładamy problem na czynniki pierwsze szukając innych kątów patrzenia na
sprawę. Korzystamy z mojej autorskiej metodyki Program Delete tropiąc
sabotujące i blokujące człowieka programy, schematy i transformując je. Pracę
wspiera praktyka świadomego oddechu i terapeutycznych medytacji kundalini.

Każdorazowo ustalamy „pracę domową” – zadania do wykonania samodzielnie.
Podczas pracy samodzielnej jestem do dyspozycji Klientów w przypadku
wątpliwości lub potrzeby wsparcia. 

Jak?
Online lub osobiście

Dla kogo?
Dla każdego:
- w procesie zmiany lub pragnących zmiany w jakimkolwiek obszarze życia
- w utknięciu życiowym, kryzysie, zagubieniu i niezrozumieniu wydarzeń
życiowych
- dla osób pragnących rozwoju świadomości
- dla tych, którzy pragną rozwijać się duchowo
- dla tych, którzy są po prostu ciekawi co jeszcze może im zaoferować świat

Co zyskasz?
- zrozumiesz swoją sytuację
- zobaczysz swoje potencjały
- zdiagnozujesz i odprogramujesz sabotujące Cię programy i schematy myślenia 
- umiejętnie ruszysz po swoje 
- spokojnie i z godnością,przejdziesz przez okres turbulencji życiowych



SESJE MEDIACJI – KIEDY NIE
UMIEMY JUŻ ROZMAWIAĆ 

To spotkania dla ludzi, którzy zagubili umiejętność otwarcia na drugiego,
zrozumienia, komunikacji i rozmowy a jednocześnie pragną pracować nad sobą
aby ponownie spotkać się w prawdzie. Bywa, że w przebodźcowanym 
i pospiesznym świecie gubimy nici jakie łączyły nas jako parę małżonków,
kochanków, przyjaciół, wspólników… Sesje te nie służą wyłącznie małżonkom
lub kochankom. Mogą być przeprowadzone dla przyjaciół, całych rodzin,
członków zespołu biznesowego, wspólników w biznesie. 

Kiedy odzumujemy swoją uwagę od własnych ran i rozczarowań zaczynamy
obejmować swoją wrażliwością inne punkty widzenia. Pomagam w tym 
w czasie sesji.

Jak?
Online lub osobiście

Dla Kogo?
- dla par
- zespołów pracujących ze sobą
- rodzin
- singli, którzy z niewiadomych przyczyn często konfliktują się w relacjach 

Co zyskasz?
- zrozumiesz czym jest komunikacja bez manipulacji
- przejmiesz odpowiedzialność za własną komunikację
- świadomością swoją i uwagą nauczysz się obejmować drugiego człowieka, 
z którym wchodzisz w relacje
- zobaczysz schematy i programy kierujące twoje relacje na manowce
- nabierzesz pewności siebie w relacjach i radości bycia z drugim człowiekiem



TRENING REDUKCJI
NAPIĘCIA I STRESU 

To sesja podczas której uczymy się technik świadomego oddechu, relaksacji
umysłu, odprężania ciała starożytnymi technikami i praktykami pranayamy
(świadomego oddechu), medytacji, wizualizacji i jogi. Praktyki dobierane są dla
każdego indywidualnie. Na każdej sesji chwilę rozmawiamy ustalając cele 
i metody jakimi będziemy pracować. Praktykujemy wspólnie aby umożliwić
każdemu wprowadzenie tych technik do codziennej rutyny. 

Każdorazowo ustalamy „pracę domową” – zadania do wykonania samodzielnie.
Podczas pracy samodzielnej jestem do dyspozycji Klientów w przypadku
wątpliwości lub potrzeby wsparcia. W przypadku grupowej pracy łączymy się 
w grupę online w celu wzajemnej motywacji, współdziałania, wymiany
doświadczeń na gorąco.

Jak?
Online lub osobiście

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 i potrzebuje remedium na zbyt szybkie życie
- pragnie wyciszenia i głębszego „poczucia się w ciele”
- dla zespołów z kłopotami komunikacyjnymi

Dzięki takim sesjom:
- 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

* I N D Y W I D U A L N I E  L U B  G R U P O W O



TERAPIA TECHNOLOGIĄ
JOGI KUNDALINI

Joga Kundalini to głęboka starożytna technologia działająca terapeutycznie na
ciało, umysł i energetykę człowieka. Pracujemy z asanami, pranayamą,
uważnością, medytacją, wizualizacją, mantrami i technikami relaksacji.
Uznawana za najsilniejszą praktykę jogiczną pozwala człowiekowi naszych
czasów w niezwykle szybkim tempie wejść na jogiczną ścieżkę spokoju 
i niezależności. Praktykę poprzedza krótka rozmowa na temat przewodni
danych zajęć. Tematy dostosowane są do potrzeb Klienta w powiązaniu 
z sytuacją energetyczną i astrologiczną w przestrzeni.

W przypadku grupowej pracy łączymy się w grupę online w celu wzajemnej
motywacji, współdziałania, wymiany doświadczeń na gorąco.

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
- oczyścisz podświadomość z blokujących Cię programów i przekonań
- uelastycznisz, wyrzeźbisz, 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

* I N D Y W I D U A L N I E  L U B  G R U P O W O



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

