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(za)dbaj o siebie!
MAMY PROBLEMY

Obolałe kręgosłupy, stany depresyjne, frustracja
i niepewność. Do tego efekty izolacji społecznej. Można by
powiedzieć – „byle do wiosny”, tylko pytanie, w jakiej
kondycji nasze ciała i umysły tę wiosnę przywitają...
ALE SĄ ROZWIĄZANIA

Bliżej. Siebie & Natury to cykl spotkań online, które mają
pomóc uczestnikom lepiej zrozumieć swoje wnętrze, zadbać
o swój umysł, zatroszczyć się o ciało, zwrócić uwagę na
otoczenie - przestrzeń domu/mieszkania.
W skrócie - jest to praktyczny poradnik holistyczny, o tym jak
o siebie (za)dbać, żeby czuć się naprawdę dobrze, lub
jeszcze lepiej.

Mural Marcina Maciejowskiego
w Katowicach pt.”Dawno w
mieście nie byłem” powstał w
2010 roku, dziewięć lat przed
pandemią. Obok Banksy. Bath
street w Glasgow. Oba
aktualne..

PROGRAM
5 tematycznych spotkań odnoszących się do różnych
obszarów funkcjonowania w codzienności:
1.

ENERGIA – ciało. rozruszamy je trochę i rozbudzimy
wewnętrze zasoby.

2.

KUCHNIA ZERO WASTE – podpowiemy, jak nie
marnować żywności i jeść zdrowo.

3.

DOMOWE SPOSOBY NA WITALNOŚĆ – pokażemy jak
wzmocnić odporność i kondycję pod prysznicem
i w kuchni.

4.

ZIELONO MI – opowiemy dlaczego warto mieć
kontakt z przyrodą i jak to robić, kiedy nie można
wyjść z domu.

5.

UWAŻNOŚĆ – pokażemy jak w szybki sposób uspokoić
umysł i nauczyć się koncentracji.

cz. 1. ENERGIA
O tym, jak zmobilizować się do ruchu i zadbać o ciało:

• wstań! siedzenie to nowe palenie
• jak przenieść uwagę na ciało i usłyszeć co do nas mówi
• stopa - kluczowy narząd ruchu, podziękuj jej!
• co to są powięzi i za co odpowiadają?
• ćwiczenia na zdrowy kręgosłup
Gunter von Hagens.
BodyWorlds/
Körperwelten/Cielesne
światy.
Eksponat, dzieło sztuki.
Człowiek. Kontrowersyjnie?
Wg nas wartościowa
wystawa, która zwiększa
świadomość ciała..

• dlaczego zebry nie mają wrzodów - psychofizjologia stresu
• kreatywne techniki wstawania z kanapy
• umiejętność wyłączania telewizora/komputera/smartfona

cz. 2. KUCHNIA ZERO WASTE
O tym, jak wyhodować coś z niczego,
nie wyrzucać zakupów do kosza i zdrowo jeść:
• dlaczego i co najczęściej wyrzucamy
• świadome zakupy i zarządzanie lodówką
• jak przechowywać, by nie marnować
W galerii Perrotin w amerykańskim Miami
podczas targów Art Basel zostało…
zjedzone dzieło sztuki warte 120 tysięcy
dolarów. Skonsumowanym dziełem była
praca włoskiego artysty Maurizio
Cattelana
zatytułowana Comedian, czyli Komik.
Jak wyglądała ta praca? To przyklejony do
ściany galerii srebrną taśmą banan.
Banan został sprzedany, po czym na
oczach tłumu gości zjadł go nowojorski
artysta David Datuma. Jak oświadczył,
zrobił to, bo był głodny.

• jak jeść „od trzonka do ogonka”

• drugie życie warzyw i samotne banany
• nie wylewaj do zlewu cennych mikroelementów!
• przepisy na chipsy z obierek i ocet z ogryzków
• o tym, że nasze codzienne zachowania i nawyki
mają znaczenie

cz. 3. DOMOWE SPOSOBY NA WITALNOŚĆ
Proste, domowe metody na dobrą kondycję psychofizyczną:
• pobudka! dobra energia od samego rana

• startery - dobre nawyki na początek dnia
• jesteś tym co jesz. serio!
Nie wiemy co jadał
Giuseppe Arcimboldo
(1527 – 1593), ale
tworzył obrazy, na
których postaci idealnie
odzwierciedlają
założenie, że „jesteś
tym, co jesz„ :)

• polskie superfoods i superherbs - co zawsze warto mieć
w szafce
• zdrowe, domowe napary, wywary i odwary

• mykotoksyny, akrylamid i amigdalina - uważaj, czym się
karmisz
• czym pachnie w twoim domu? właściwości olejków
eterycznych
• jak właściwie przygotować się do regenerującego snu

cz. 4. ZIELONO MI
O tym, dlaczego warto być w dobrym kontakcie z naturą:

• negatywne konsekwencje oddalania się od środowiska
naturalnego
• czym jest sztuka shinrin yoku (kąpiele leśne), a czym
hortiterapia
• las i nauka - co mówią badania naukowe
i eksperymenty
Rok 1974. Artystka Teresa
Murak spaceruje po
ulicach Warszawy w
płaszczu z rzeżuchy. Temat
powrotu do natury jest dla
Murak inspiracją do
tworzenia prac, w których
rośliny, ziemia, środowisko
i człowiek stanowią
jedność. Doskonale ją
rozumiemy.

• osiem głównych korzyści zdrowotnych wynikających
z obcowania z przyrodą
• jak zacząć umiejętnie praktykować kąpiele leśne
i czerpać moc z hortiterapii
• jak wprowadzić las i ogród do swoich czterech ścian

cz. 5. UWAŻNOŚĆ
O tym, jak poprawić koncentrację i uspokoić umysł:
• jak być „tu i teraz” a nie „tam i potem”
• poznaj się od środka: propriocepcja, czucie głębokie
i AUN
• myśli jak chmury - jak pozwolić im płynąć
• poczuj flow! świadome angażowanie się w działanie
i teoria przepływu wg Mihály Csíkszentmihályi
• gdzie szukać inspiracji do treningu uważności? sztuka
i natura
Autorzy w
procesie Trening
uważności: Lucyna
w worku na
Mierzei Sarbskiej i
Paweł z paprocią w
Górach Stołowych.

• techniki odprężające i regenerujące o natychmiastowym
działaniu

jak to robimy?

ustalamy terminy,
porę dnia
i częstotliwość
spotkań
- w zależności od
preferencji Klienta
spotkania mogą
odbywać się w
trakcie pracy, na
koniec, bądź w czasie
prywatnym
uczestnika

łączymy się
online,
gdzie mamy
możliwość
wymiany
doświadczeń
i swobodnej
interakcji
z uczestnikami

angażujemy
i inspirujemy ludzi
- zawsze
aktywizujemy
uczestników do
czynnego udziału
w warsztatach, w
myśl zasady
„poczuj to na
własnym ciele”
.

działamy w dwóch
formatach do wyboru:
45min - krótki
webinar – poradnik
z instrukcjami,
1,5h rozbudowany
warsztat z
elementami praktyki
omawianych treści

wysyłamy materiały
po – warsztatowe
w formie pdf lub sway –
wg preferencji
uczestnika

po ile te przyjemności?
Jesteśmy z kosmosu, ale ceny mamy rynkowe :)
Negocjujemy, analizujemy wspólnie z Klientem potrzeby i oczekiwania.
Na ostateczny koszt wpłynie ilość, częstotliwość spotkań oraz liczba uczestników objętych programem.
Na pewno, już na starcie, gwarantujemy:
- skrupulatną wiedzę wzmocnioną doświadczeniem i latami praktyki
- dobrą energię i rozwojową atmosferę
- inspirujące materiały po-warsztatowe

- możliwość konsultacji indywidualnych

HR-owiec, Trener Biznesu (FDRL), Specjalista ds. Projektowania
Komunikacji (SWPS, Uwr), Zielarz – Etnobotanik (UWPr)
Odkąd pamiętam zawsze lubiłem chodzić po lesie lub grzebać w
grządkach na babcinym ogródku. Kontakt z naturą daje mi wewnętrzną
równowagę i inspiruje do działania. Las, łąka czy ogród to mój drugi
dom. Kiedy tylko mogę praktykuję uważne kontemplowanie przyrody
– japońską sztukę Shinrin yoku (kąpiele leśne) i staram się zarażać nią
innych na swoich szkoleniach Forest training. W mieszkaniu zrobiłem
sobie małą dżunglę, bo rośliny w doniczkach też są fajne ☺ Swoją
wiedzę botaniczną i zielarską zdobyłem na studiach podyplomowych
Zioła i nutraceutyki na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
Zawodowo od kilkunastu lat zajmuję się szkoleniami i obszarem tzw.
miękkiego HR. Ukończyłem studia Communication Design & Corporate
Identity (Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet SWPS) oraz Szkołę
Trenerów i Doradców Biznesu (FRDL). Szkolę kadry biznesu i edukacji.
Specjalizuję się w temacie szeroko pojętej komunikacji interpersonalnej
(z klientem wewnętrznym jak i zewnętrznym), szkoleniach z obsługi
klienta oraz tych dedykowanych liderom i managerom. W swojej
karierze zawodowej miałem okazję budować i zarządzać zespołami
trenerów oraz HR business partnerów, a także odpowiadać za projekty
i procesy HR, m.in. rekrutacje, onboarding, outplacement czy
performance management.
Z moich obu zainteresowań – kontaktu z drugim człowiekiem oraz
przyrodą, zrodziło się HR.tree, którego jestem właścicielem.
Paweł Hawryszczak

łączymy głowę
ze stopami
i drzewa
z myślami

Kulturoznawczyni (UWr), Animatorka Kultury (Specjalizacja: Taniec),
Trenerka Zdrowego Stylu Życia ( AWF im. Kukuczki w Katowicach).
Praktyczną wiedzę o ciele i ruchu zdobywałam uprawiając zawód tancerki
i aktorki. Pracowałam we Wrocławskim Teatrze Pantomimy im. Henryka
Tomaszewskiego, miałam przyjemność brać udział w spektaklach
reżyserowanych m.in.. przez Aleksandra Sobiszewskiego, Jana Klatę,
Remigiusza Brzyka. Tańczyłam w Niezależnej Manufakturze Tanecznej Ewy
Staroń. Brałam udział w projektach artystycznych reżyserowanych przez
Monikę Rostecką, Izabelę Chlewińską. Szkoliłam się na zajęciach tancerzy
i choreografów m.in. Witolda Jurewicza, Igora Posiadło, Leszka Bzdyla,
Izabeli Chlewińskiej, Iwony Olszowskiej, Nazareth Panadero z teatru Piny
Bauch.

Działam w kilku obszarach: zajmuję się pracą kreatywną, reżyserią
i organizacją eventów dla biznesu, projektuję i realizuję projekty
edukacyjne związane ze sztuką współczesną, współpracuję z agencjami
kreatywnymi. Pracuję także na planach filmowych - przed i za kamerą.
Od kilku lat prowadzę autorskie warsztaty ze świadomości ciała w oparciu
o holistyczną koncepcję człowieka - korzystam z metod i technik
składających się na warsztat pracy aktorów, tancerzy, sportowców. Łączę
wiedzę fizjologiczną, kulturoznawczą, psychologię, filozofię i sztukę. Uczę
technik uważności, pracy z ciałem w oparciu o integrację sensoryczną.
Doświadczam, jestem w ruchu i potrafię się zatrzymać. Żyję w bliskim
kontakcie z naturą.

Lucyna Piwowarska - Dmytrów
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Jeśli nie odbieramy telefonu to znaczy, że jesteśmy w lesie.
Ale zawsze oddzwaniamy i odpisujemy ☺

HR.tree Paweł Hawryszczak
tel. 661 159 620
pawel.hawryszczak@gmail.com
www.hrtree.pl

