
 

 

 

 

 

 

PROJEKT CORPORATE WELLNESS 

STREFY  RELAKSU 

 

 

 

Naszą Misją jest tworzenie rozwiązań wspierających pracowników  

w Zrównoważonym Rozwoju: 

w byciu obecnym w pracy, uważnym w relacjach, skupionym, efektywnym,  
w poczuciu spełnienia zawodowego, rozwoju osobistego 

 i równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym 
 

 

 

 

 

 

 

 
STREFY RELAKSU to miejsce w zależności od potrzeby: 

 Wyciszenia – dla zwiększenia koncentracji, by być bardziej uważnym, 
obecnym, kreatywnym    

 Pobudzenia - dla zwiększenia siły i dynamizmu w działaniu 
 

       



Obecnie jednym z największych wyzwań dla 

pracodawców jest zapewnienie pracownikom 

warunków pracy umożliwiających posiadanie dobrego 

samopoczucia określanego jako Wellbeing, Dobrostan 

lub Życie w Harmonii. Jest ono największą wartością, 

ponieważ człowiek może się w pełni realizować kiedy 

ma dobre samopoczucie psychofizyczne oraz odczuwa 

satysfakcję i zadowolenie z życia. Jeśli pracownik jako 

człowiek czuje się szczęśliwy i spełniony, to w pracy jest 

bardziej kreatywny, efektywny i skupiony. 

Zadowolony pracownik, który funkcjonuje w przyjaznym środowisku nie tylko pracuje wydajniej, ale 

również buduje silne więzi z pracodawcą i współpracownikami, rozumie i szanuje misję firmy oraz 

 w naturalny sposób potrafi zachować równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. 

Życie w harmonii z samym sobą to dbanie o swój spokój wewnętrzny, zdrowie, rozwój osobisty oraz 

spełnienie w relacjach osobistych, rodzinnych i zawodowych. Daje to niesamowitą siłę i energię do 

działania. Dobre relacje z ludźmi, a także uważność na otaczającą nas naturę, kulturę i świat wokół nas, 

w połączeniu z systemem wartości, pasjami i aktywnością, nadaje życiu sens i zaspokaja potrzebę bycia 

ważnym, docenianym i spełnionym. 

Życie W Harmonii jest podstawą: 

 dobrego zdrowia 

 energii do działania 

 poczucia zadowolenia z życia 

 zwiększenia zaangażowania pracowników, ich kreatywności i koncentracji 

 dobrej atmosfery w pracy i  większej odporności na stresy 

 lepszej frekwencji w pracy i lojalności pracowników 

 identyfikowania się z misją firmy. 

Tak więc finalnie, dbałość o zrównoważony rozwój pracownika, to osiąganie celów biznesowych dla 

pracodawcy. Aktywne wsparcie pracodawcy dla pracowników szukających dróg do Życia w Harmonii i 

samorealizacji, poprzez tworzenie Stref Relaksu, wyróżnia ich na rynku pracy. To prestiż świadomego 

działania dla dobra pracowników, firmy jako organizacji oraz  środowiska społecznego i naturalnego.  

 

OFERTA 

Oferujemy 3-miesięczny Projekt STREFY RELAKSU, aby zmierzyć wpływ technik relaksacyjnych i pracy z 

coachem na efektywność pracy i atmosferę wśród pracowników. Tę ofertę można rozszerzyć o 

warsztaty tematycznie związanymi z zarządzenia stresem i inteligencji emocjonalnej lub consulting 

związany z aranżacją miejsc przeznaczonych docelowo do zajęć prowadzonych w ramach Stref Relaksu. 

Zakres oferty oraz ceny do uzgodnienia. 

 

 

 

 

 



 

I. STREFY RELAKSU. Odnajdź w sobie: Spokój, Siłę i Harmonię Wewnętrzną 

Harmonia wewnętrzna – to wewnętrzny spokój, to odczuwanie sensu i radości życia. To umiejętność słuchania 

siebie, słuchania innych, to efektywność w działaniu. Dobre relacje z innymi. Dostęp do obfitości i radości życia. 

Mamy dystans do wielu spraw, a jednocześnie jesteśmy bardzo obecni, przytomni i skuteczni. Czerpiemy 

satysfakcję z życia i mamy niesamowitą energię do działania i pogodę ducha. Życie w harmonii wewnętrznej to 

życie z charyzmą. To Przywództwo z Charyzmą dla siebie i dla innych. 

Spotkania Medytacyjne: 
 Wyciszenie: Medytacja W CISZY, Medytacja SERCA  

 Zarządzanie własną energią: Medytacja w ruchu POWITANIE 

DNIA, Treningi MOC ODDECHU 

 Budowanie harmonii wewnętrznej: Treningi Uważności 

MindFullness,  Treningi IQ Inteligencji Emocjonalnej 

 Budowanie pewności siebie: Medytacje Prowadzone, 

Autohipnoza GŁĘBIA SIEBIE 

Medytacje – wyciszenie umysłu z natłoku myśli, skupienie, 

koncentracja, poczucie wewnętrznej siły i mocy sprawczej, wiara w siebie, energia do działania, obecność tu i 

teraz, odkrywanie siły płynącej z harmonii wewnętrznej, pełen dostęp do własnego potencjału.  

Treningi MOC ODDECHU i Treningi MindFulness Jest to zarządzane własną energią: wyciszenie lub pobudzenie, 

oczyszczenie z natłoku myśli, narzędzie do radzenia sobie ze stresem, przygotowanie do wystąpień i ważnych 

spotkań. Uwolnienie swojej wewnętrznej siły. 

JOGA  ODDECHU. To rozwój umiejętności: samodyscypliny, konsekwencji w działaniu, swobodniejszego wyrażania 

się. Rozwijanie wyobraźni i samoakceptacji. Oczyszczenie z toksyn, przywracanie witalności, zwiększenie energii 

życiowej. Wsparcie przy oczyszczaniu organizmu i dietoterapii. Harmonizowanie siebie we wszystkich aspektach:  

to lepszy kontakt z energią życiową. 

 

1.  Kundalini JOGA  

 Oczyszczanie mentalne z blokad w ciele i w umyśle 

podświadomym. Praktyka pracy z ciałem, umysłem  i duszą 
 Budowanie własnej tożsamości i samoakceptacji. 

Uspokojenie myśli, skierowanie uwagi do wnętrza siebie, aby 

lepiej poczuć samego siebie, swoje pragnienia i emocje 

 Droga do odczuwania pełni szczęścia i radości życia. 

Medytacje z MANTRĄ 

 

3.  Masaże Relaksacyjne  

 WORK-SIDE masaż relaksujący plecy i napięcia w ciele (wykonywany w 

ubraniach) 

 Terapia manualna kręgosłupa  

 Masaż LOMI LOMI NUI - głębokie rozluźnienie, oczyszczenie i pobudzenie energii 

życiowej organizmu 

 Możliwość skorzystania z masaży umówionych w gabinecie: leczniczych, 

limfatycznych wspomagających oczyszczanie, masaży pielęgnacyjnych  

z kolagenem i liftingujących 

 Program wspomagający odchudzanie: ćwiczenia aerobowe, masaże modelujące 

sylwetkę 



4. Konsultacje indywidualne z Coachem  

Coaching Relacji, Antystresowy, Zawodowy, Wellness 

 Metody pracy: Coaching w Podejściu Systemowym, 

Autohipnoza - Program Zmiany Starych Schematów 

Myślowych  

 Odpowiadamy na konkretną potrzebę danej osoby czy jest to 

rozwój czy pomoc w znalezieniu rozwiązania jakiegoś 

problemu. Pomagamy w odnalezieniu blokad w nas samych, 

często tkwiących w podświadomości i uwolnieniu potencjału 

życiowego każdej osoby.  

 Konsultacje indywidualne są potrzebne w procesie: wyciszenia 

emocji, rozwoju w zarządzaniu własnymi emocjami, zarządzaniu własną energią oraz szukaniu  harmonii w 

życiu. 

  Wspieramy w radzeniu sobie z: objawami depresji, lękami, trudnymi relacjami, niskim poczuciem własnej 

wartości, a także pomagamy przy: uzależnieniach behawioralnych, problemach z nadwagą, paleniem 

papierosów, różnych niepożądanych zachowaniach, które samodzielnie jest trudno wyeliminować. 

Człowiek, który jest wyciszony, zrelaksowany, doświadcza działania harmonii i uzyskuje maksymalny dostęp do 

swojego potencjału. Daje to niesamowitą siłę do działania, podejmowania decyzji, byciu kreatywnym, skupionym  

i efektywnym. Zadowolenie z siebie, bycie spełnionym, to również zaspokojona potrzeba samorealizacji, bycia 

ważnym i szczęśliwym. 

Zapraszamy! Życie w harmonii jest piękne! 

Ceny Medytacji, Treningów i Jogi: 25 zł/osobę, za 1 godz przy spotkanaich grupowych dla min 10 osób. 

Ceny Masaży: 25 zł/osobę, 15 min dla grup min 10 osób. 

Ceny Sesji Coachingu: 100 zł/godz dla 1 osoby. 

 

II. Warsztaty  

Tematyka: 

 Trening radzenia sobie ze stresem 

 Rytm dnia i zarządzanie własną energią 

 Atmosfera w pracy. Słowa Mocy  Ho’Oponopono 

 5 Języków Efektywnej Komunikacji w praktyce biurowej 

 Charyzmatyczny Przywódca 

 Osobisty Magnetyzm i poczucie własnej wartości 

 Trening relacji. Umiejętnosć zarządzania emocjami. 

 Charyzmatyczne wystąpienia publiczne 

 

Formy przeprowadzenia warsztatów. Przykłady: 

 Udział w Dniach Zdrowia – Kreatywny Piątek  

 Soboty z coachem - Kreatywny Pałacyk  

 Weekend wyciszenia - Terapie Leśne 

Warsztaty mogą być przeprowadzane na zelecenie firmy (tematyka, forma, miejsce do uzgodnienia) lub jako oferta 

indywidualna dla osób poszukujących rozwoju osobistego w czasie wolnym od pracy. 

 

 



III. Strefy Relaksu – aranżacja  

Indywidualny consulting dotyczący aranżacji pomieszczeń dla celów zbudowania Stref Relaksu, który 

odpowiada potrzebom pracowników.  

 Przeprowadzenie ankiet wśród pracowników 

 Analiza potrzeb pracowników dotyczących aranżacji pomieszczeń i zakresu usług 

 Realizacja: aranżacja pomieszczeń i ich wyposażenie z architektem wnętrz 

 Rozpisanie grafików proponowanych usług 

 Oszacowanie czasu trwania Projektu, w zależności od celów pracodawcy 

 Wycena usług oraz ocena korzyści w Projektu dla firmy 

 

Poniżej przykłady zdjęć do aranżacji miejsc STREFA RELAKSU. 

 

 



 

 



 

Jolanta Sokołowska 

Jestem absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego,  
Szkoły Głównej Handlowej i University of Maryland.  
Jestem konsultantem finansowym, menedżerem,  
coachem, terapeutą i trenerem biznesu. 
 

 

 

 

Agnieszka Dąbrowska 

Jestem absolwentką Wojskowej Akademii Medycznej,  

psychopedagogiem, trenerem, certyfikowanym instruktorem  

jogi kundalini oraz technik relaksacyjnych i treningów uważności  

dla dorosłych i dzieci.  

 

 

 

 

Maciej Sokołowski  

Jestem fizjoterapeutą. Należę do Polskiego Związku Fizjoterapeutów 

Pracuję jako fizjoterapeuta i masażysta w prywatnym szpitalu w Łodzi.  

Masaże, dbanie o kondycję fizyczną ciała są moją pasją.  

 

 

 

 

______________________________________ 

 

Podstawowy skład zespołu będzie rozszerzany w zależności od ilości pracowników objętych Projektem 

oraz ilości zajęć w uzgodnionym programie dla danej firmy. 

 

KONTAKT: 

Jolanta Sokołowska 

T: 604 902 774 E: jolanta.sokolowska@wharmonii.eu 

www.businessyou.pl 

www.wharmonii.eu  
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