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dzień 1

10.00 - 12.30 WARSZTAT/Ewa Krupnik/O!Coaching/O!Pracownia
TERAZ JA! czyli bądź Panią swojego życia!

17.04/SOBOTA

09.00 NA START! POZNAJMY SIĘ

zrobisz analizę gdzie jesteś tu i teraz
poznasz role w jakich jesteś
przeanalizujesz kto lub co pożera Twoją energię
konkretnie nazwiesz swoją przyszłość
poznasz asertywne metody i narzędzia
zaplanujesz realizację swoich potrzeb
wzmocnisz poczucie sprawczości i decyzyjności
odkryjesz jak działać efektywnie

Wiosna daje nam okazję do tego by próbować czegoś nowego, działać
zgodnie z wewnętrznymi potrzebami, przebudzić się z letargu lub
uwolnić się z toksycznych związków. Ten warsztat wzmacnia Ciebie w
tym byś była bardziej świadoma swoich potrzeb i miała większy wpływ
na swoje decyzje. Na tym warsztacie przestajemy myśleć o tym co
mamy ogarnąć, co załatwić, komu pomóc. Stajemy się Partnerkami dla
świata i kreujemy swoją główną ROLĘ. 

Na tym warsztacie:

Zacznijmy ten poranek od kawy. Poznajmy się skąd jesteśmy,
czym się zajmujemy jakie mamy wyzwania i radości. 



dzień 1
17.04/SOBOTA

12.30-13.30 PRZERWA

nauczysz się podnosić sobie poziom energii przez otwieranie
ciała
poznasz technik uwalniającego od napieć automasażu
doświadczysz uzdrawiającej i wyciszającej roli oddechu
dowiesz się co to przepona i powięź i jak układ hormonalny
reaguje na ruch

Ciało to Ty, choć czasem traktujemy je jak środek transportu dla
głowy. To przez nie doświadczasz świata - dzięki niemu możesz
tańczyć, przytulać, całować, oglądać zachody słońca i delektować
się smakiem truskawek. Dbanie o ciało, to dbanie o radość życia -
warto sobie na wiosnę o tym przypomnieć! 

Podczas tego warsztatu:

13.00 - 15.30 WARSZTAT/Magda Krzysik/KOJĘ CIAŁO
OBUDŹ CIAŁO NA WIOSNĘ!



dzień 2
24.04/SOBOTA

Często słyszymy, że ludzie bywają dziwni – czytaj inni niż my.
Zapraszamy Cię do świata komunikacji, w którym Iza pokaże Ci jak
zrozumieć tę inność i nauczyć się budowania dobrych relacji w oparciu o
typy osobowości. Świadomość, że istnieją pozwala także na lepsze
poznanie siebie i rozwijanie swoich talentów. 

Podczas warsztatu:

·dowiesz się co Cię motywuje
·poznasz swój typ osobowości 
·odkryjesz jaki styl komunikacji prezentujesz
·dowiesz się jak radzisz sobie z zadaniami i nad czym warto popracować
·nauczysz się jak rozumieć innych i docierać do ludzi
·zobaczysz jak komunikować się bez ranienia innych

09.30 - 12.00 WARSZTAT/Izabela Bierlet/Passion HR
KOLOROWY ŚWIAT KOMUNIKACJI



dzień 2
24.04/SOBOTA

Wiele rzeczy wpływa na to, jakie jesteśmy. Nasz charakter, poczucie
własnej wartości, nastrój danego dnia a często także nasz wygląd. Jak
wygląda Twoja szafa? Jakie dominują w niej kolory? W jakich kolorach
jest Ci najbardziej do twarzy? Jak ubrać się, by czuć się dobrze i
przebudzić się do działania? Na tym warsztacie dowiesz się jak dopieścić
swój wizerunek za pomocą kolorów i co zrobić, by wyglądać promiennie.
Blondynka, brunetka, z piegami czy niebieskimi oczami - na tym
warsztacie nabędziesz umiejętność skutecznego komponowania
stylizacji, które podkreślą Twoją naturalną urodę.

Podczas tego warsztatu dowiesz się:

- jaki jest Twój naturalny typ kolorystyczny
- w jakich kolorach Ci najładniej 
- jak komponować swoje stylizacje
- jak dodać sobie energii ubraniem i dodatkami na wiosnę

PRZERWA 12.00 - 12.30

12.30 - 15.00 WARSZTAT/Justyna Kowalcze
OSOBISTA STYLISTKA
KOLOROWY ZASTRZYK ENERGII 

15.00 - 16.00 KOBIECE POGADUCHY 
                        czyli posieciujmy się!
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