
JA OK - TY OK! 
czyli czas na Twoją asertywność

ZARZĄDŹ SWOJĄ ENERGIĄ
czyli wprowadź zmianę w życie

UKOIĆ CIAŁO
czyli czas na antystresowe 

podejście

22 X

5 XI

19 XI

O!KOBIETA 
OPIS WARSZTATÓW

Ile razy mówiłaś sobie, że teraz czas na Twoje TAK? Dlaczego czasami tak
trudno powiedzieć innym NIE? Jak wyznaczać swoje granice? Na tym
warsztacie dowiesz się jak mówić swoim głosem, jak  nie ulegać
naporom innym. To spotkanie daje wzrost poczucia własnej wartości i
wiary w swoje siły! 

Jak mieć energię do codziennego działania? Jak budować swoje zasoby,
siłę i odporność? Jak zapewnić optymalny stan równowagi wewnętrznej?
Na te pytania znajdziesz odpowiedź podczas szkolenia dowiesz się także
jak na różne sposoby radzić sobie z rozpraszaczami oraz jak wzmacniać
swoją energię i skuteczność w działaniu!

Boli Cię głowa? Plecy, nadgarstki? Ból związany z przeciążeniem naszego
organizmu jest powszechny, zwłaszcza teraz kiedy króluje siedzący tryb
pracy. Na tym szkoleniu dowiesz się jak sobie radzić z bólem i czym on
różni się od bólu chronicznego. Poznasz też niesamowite sposoby na
radzenie sobie ze stresem poprzez wprowadzenie codziennych technik
relaksacyjnych.

Prowadzenie: Ewa Krupnik,& Kasia Czekaj/O.Coaching

Prowadzenie: Kasia Czekaj/O.Coaching

Prowadzenie: Magda Krzysik/Koję Ciało



PEWNA SIEBIE 
czyli jak podkreślić stylizacją 

swoje JA

TERAZ JA!
czyli z motywacją w Nowy Rok

3 XII

17 XII

O!KOBIETA 
OPIS WARSZTATÓW

Wiele rzeczy wpływa na to jakie jesteśmy. Nasz charakter, poczucie
własnej wartości, humor danego dnia a często też nasz wygląd. Jak
wygląda Twoja szafa? Jakie dominują w niej kolory? Jakim typem jesteś?
Nie wiesz? To ten warsztat odpowie na Twoje pytania. Dowiesz się jak
Twój typ osobowości powinien zadbać o swój wizerunek a także jak
ubrać się by dobrze wyglądać. Wysoka, niska, z figurą typu klepsydra lub
jabłko?Na tym warsztacie nabędziesz także umiejętność skutecznego
komponowania stylizacji z Twojej szafy.

Nowy Rok już tuż, tuż a Ty zmęczona i bez motywacji? Potrzebujesz
poznać lepiej źródło  swojej energii? Chcesz działać efektywnie i zgodnie
ze swoim JA? Jak pobudzić motywację kiedy jesteśmy w dołku lub w
czasie intensywnej pracy? Ten warsztat przygotuje Cię by wejść w kolejny
rok z nowymi motywatorami i impulsem do tego by czuć, że Twoje życie
wygląda tak jak sobie zaplanowałaś. Po warsztacie otrzymasz narzędzie,
które będzie Cię wspierać w motywacji na co dzień. 

Prowadzenie: Justyna Kowalcze/Osobista Stylistka

Prowadzenie: Ewa Krupnik/O.Coaching!


