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WSTĘP
Witaj!
 
Zapraszam Cię do 10-miesięcznego kursu on-line 
będącego cyklem comiesięcznych warsztatów 
rozwijających ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ, byś mogła 
w pełni ODZYSKAĆ SIEBIE I SWOJE ŻYCIE.
Wierzę, że przy odpowiednim zaangażowaniu w te 
warsztaty - uzyskasz spektakularne efekty! Znajdziesz 
spokój wewnętrzny, siłę i odwagę, by żyć po swojemu, 
realizować ambitne cele i wieść spełnione życie.
Zachęcam do zapoznania się z programem kursu, by 
móc, na spokojnie, podjąć najlepszą dla Ciebie 
decyzję odnośnie tego, czy to coś dla Ciebie.
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Małgorzata Pawlińska:
 
Psycholog, certyfikowany międzynarodowo 
Life&Business coach (ECPC, ACC ICF).
Licencjonowany przez AQR International 
konsultant i trener Odporności Psychicznej.
Każdego dnia pomaga kobietom rozwijać 
odwagę do życia w zgodzie ze sobą i 
odporność psychiczną, by skutecznie 
realizowały każde zawodowe i życiowe 
przedsięwzięcie. 
Wspiera je w osiąganiu sukcesu 
zawodowego z zachowaniem uczucia 
spełnienia w życiu. 
Bez nadmiernego samokrytycyzmu, 
ograniczającego perfekcjonizmu i stresu.
 Z odwagą do sięgania po więcej
 i realizowania w pełni swojego potencjału.
 



PODSTAWOWY MODEL 
ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ
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LUTY  Rozwiniesz zdrową SAMODYSCYPLINĘ i ZAANGAŻOWANIE

W warsztacie tym dużo będziemy mówiły o „zaczynaniu od nowa” i o tym, 
jak DOBRZE zacząć. Zdrowe zaangażowanie bowiem to przyzwolenie na 

ciągłe zaczynanie od nowa, na upadki i na niedoskonałość.
 

Poruszymy też kwestie:
- Odpowiedzialności i silnej deklaracji

- Kształtowania właściwej postawy, by zaangażować się w realizację tak 
dużego kursu ( ale i całego naszego życia)

- Mojej i Twojej roli w kursie
- Prawa zgodności, realizmu i sceptycyzmu

- Zdrowej samodyscypliny, która wiąże się z rutyną / nawykami nie tylko 
związanymi z realizacją zadań, ale także z nawykami dbania o siebie, 

doceniania siebie, wdzięczności i odpoczywania.
 

W materiałach:
WIDEO 1 : Zaangażuj się w swoje życie – 20 min

WIDEO 2: Główna praktyka rozwijająca OP 
„Odporność Psychiczna na 6-stkę” – 5 min

AUDIO 1: Twój GROW - Twoja wizja na ten rok / kurs i diagnostyka 
odnośnie Odporności Psychicznej – 40 min

AUDIO 2: Samodyscyplina w służbie zaangażowaniu (samodyscyplina i 
sztuka budowania „systemu skutecznego działania”. „Haczykowanie 

emocjonalne”, „ruchome rytuały”, nawyki kluczowe, nawyk zaczynania) – 
40 min

PDF do pracy własnej z głównymi wątkami i rozpisanymi ćwiczeniami
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MARZEC zbudujesz ZAUFANIA DO SIEBIE I ŚWIATA

O poczuciu / potrzebie kontroli i obszarach wpływu w naszym życiu. 
Próba zrozumienia świata / siebie i swojego w nim miejsca.

 
Poruszymy też kwestie:

-- Wyciąganie lekcji z życia („Wydarzeń w Twojej przeszłości nie możesz 
zmienić. Ale możesz zmienić ich rozumienie”)

- Jaki jest Twój wkład do świata?
- Budowanie zaufania, że masz w sobie wszystkie odpowiedzi odnośnie 

Twojego życia
 

W materiałach:
WIDEO: Zaufaj sobie i światu – 30 min

AUDIO 1: Zaufaj życiu i światu – 15 min (ćwiczenia coachingowe 
wspierające pracę nad przekonaniami w stosunku do świata i innych)

AUDIO 2: Zaufaj sobie – 15 min (medytacja pomagająca odnaleźć 
wewnętrzną mądrość i zaufanie do siebie)

PDF do pracy własnej z głównymi wątkami i rozpisanymi ćwiczeniami
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KWIECIEŃ  rozwiniesz PEWNOŚCI SIEBIE

„Można być skutecznym, asertywnym, odważnym i nie poddającym się, 
będąc wrażliwym, spokojnym, introwertycznym. Można wierzyć w siebie 

nie musząc nikogo przekonywać, że też musi w nas wierzyć.”
 

Poruszymy też kwestie:
- O nowym spojrzeniu na pewność siebie, zwłaszcza w kwestii rozwijania 

tej cechy u KOBIET. 
- W warsztatach tych rozłożymy na czynniki pierwsze definicję kobiecej 

pewności siebie
- Udzielę Ci wskazówek, jak ją rozwijać.

 
W materiałach:

WIDEO 1: Zbuduj zdrową PEWNOŚĆ SIEBIE – 40 min
WIDEO 2: 3 etapy rozwijania Pewności siebie – 30 min

AUDIO: Twoja własna droga do pewności siebie – 30 min
 

PDF do pracy własnej z głównymi wątkami i rozpisanymi ćwiczeniami
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MAJ Uciszysz WEWNĘTRZNEGO KRYTYKA

O byciu strażnikiem swoich myśli, wewnętrznej narracji i o tym, jak 
„opowiadasz sobie życie”. W tym warsztacie podkreślam znaczenie 

naszego wewnętrznego dialogu i pomagam Ci uporać się z jego 
ewentualnym zagrożeniem, np. pod postacią samokrytyki.

 
Poruszymy też kwestie:

- MOC słów (Twoje myśli TWORZĄ Twoje życie)
- Kim jest wewnętrzny krytyk i jak z nim skutecznie rozmawiać

- Jakie popełniamy błędy w myśleniu, jak je wyłapywać i zmieniać
 

„Jedną z największych korzyści rozpoznania swojej negatywnej rozmowy 
wewnętrznej, zakwestionowania jej i asertywnego porozmawianie z 

wewnętrznym krytykiem (ego) jest to, że zatrzymujesz swój lęk przed 
porażką w sprawowaniu władzy. Gdy zaczynasz realistycznie i życzliwie 
bronić siebie i swojego prawa do rozwoju i samorealizacji – przejmujesz 
kontrolę nad wątpliwościami. Nie widzisz ich jako prawd, ale jako tylko 
„opinie”, którymi tak naprawdę są. Opinie, z którymi masz prawo się nie 

zgodzić. Ludzie wokół Ciebie i Twój wewnętrzny krytyk mogą, i będą 
mówić o Tobie różne rzeczy, ale na końcu to Ty decydujesz, czy w to 

uwierzysz. I to czyni różnicę. 
To, jak inni widzą Ciebie nie determinuje tego, kim tak naprawdę 

jesteś.”
 

W materiałach:
WIDEO: Jak uciszyć wewnętrznego krytyka – 30 min

AUDIO 1: Zdrowa semantyka – 30 min
AUDIO 2: Zmiana przekonań – 10 min

AUDIO 3:  6 pułapek myślenia – 15 min
PDF do pracy własnej z głównymi wątkami i rozpisanymi ćwiczeniami
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CZERWIEC Rozwiniesz ASERTYWNĄ POSTAWĘ
 

Dokładnie przyjrzymy się czym jest asertywność, po co jest nam 
potrzebna i jak ją rozwijać.

 
Poruszymy też kwestie:

- 10 kluczowych cech asertywnego zachowania
- Poczucia własnej wartości, równości wobec innych, szanowania praw i 

zdolności do ich bronienia
- Na czym polega asertywność oparta o komunikat: TAK J

- Jakie są główne przeszkody w zdrowej, optymalnej AUTOEKSPRESJI i 
metody na ich ominięcie.

- Poznasz proces rozwijania asertywności zamykający się w 10 krokach
- Przybliżę Ci jedno z najsilniejszych ćwiczeń coachingowych 

pomagające dokonywać wyborów / podejmować trudne decyzje. Tak, by 
były w zgodzie z nami i dawały nam pewność, że są najlepszym 

rozwiązaniem.
 

W materiałach:
WIDEO: Rozwijaj asertywną postawę – 30 min

AUDIO 1: Analiza behawioralna – 20 min
AUDIO 2: 10 kroków do asertywności – 20 min

AUDIO 3: 4 pytania sądujące – 20 min
PDF do pracy własnej z głównymi wątkami i rozpisanymi ćwiczeniami
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LIPIEC/SIERPIEŃ Zaczniesz budować zdrowe relacje z EMOCJAMI
 

Kolejne 3 warsztaty (8 godzin!) poświęcone są tematyce 
EMOCJI i radzenia sobie z nimi.

U kobiet kwestia emocji jest szczególnie skomplikowana i bardzo mocno 
rzutuje na wszystkie filary Odporności Psychicznej.  Będziemy to 

dokładnie wyjaśniać w tych warsztatach.
 

Poruszymy też kwestie:
- Czym jest tak naprawdę RÓWNOWAGA EMOCJONALNA?

- Metody radzenia sobie z emocjami (skuteczne i nieskuteczne, diagnoza)
- PARADOKS WRAŻLIWCA. Kiedy wrażliwość, choć nie musi być 

słabością, jednak nią jest
- O EMPATII, jej dojrzałej i niedojrzałej wersji. Poznasz metody rozwijania 

empatii („Rozum, czuj, pomagaj… ale pozostań na suchym brzegu”)
- Przyjrzysz się dokładnie kolejnemu zniekształceniu poznawczemu, 

bezpośrednio związanemu z emocjami – „emocjonalnemu uzasadnianiu”.
- Otrzymasz 5 wskazówek: Jak budować zdrowe relacje z emocjami?

- 2 medytacje wspierające radzenie sobie w chwili przeżywana 
trudnych emocji

- Szczegółową analizę takich emocji jak: WSTYD i bezradność
 

W materiałach:
WIDEO: Zbuduj zdrowe relacje z emocjami – 70 min

AUDIO 1: Emocjonalny scan ciała – 20 min
AUDIO 2: Uspokajanie trudnych emocji – 30 min

AUDIO 3: Wstyd i bezradność – 40 min
PDF do pracy własnej z głównymi wątkami i rozpisanymi ćwiczeniami
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WRZESIEŃ Przejmiesz kontrolę nad ZAMARTWIANIEM SIĘ i 
SPADKAMI NASTROJU

 
W tych warsztatach, poprzez dalsze rozwijanie zdrowych relacji z 

emocjami, jednocześnie rozwijamy odpowiedni stosunek do wyzwań 
(pokonujemy apatię) i uniezależniamy ocenę nas samych od świata 

zewnętrznego, a nawet od naszych  myśli i uczuć(!) co stanowi dalszy 
rozwój pewności siebie.

 
Poruszymy też kwestie:

- Poznajemy MODEL terapii ACT (akceptacji i zaangażowania)
 i 3 z jego 6 obszarów:

a)     Kontakt z chwilą obecną
b)     Defuzja poznawcza

c)     Akceptacja 
- Metody radzenia sobie z nadmiernym zamartwianiem się

- 6 bardzo ważnych faktów o LĘKU.
- 8 kroków do pracy z lękiem ( w oparciu o terapię poznawczo-

behawioralną)
- 3 wskazówki na „wyłączanie się” ze stanu beznadziei 

i przełączanie ze staniu Działania na stan Bycia
- Przełamywanie cyklu letargu

- 15 technik autoaktywacji, by radzić sobie z apatią
 

W materiałach:
WIDEO: Przejmij kontrolę nad zamartwianiem się i spadkami nastroju – 

40 min
AUDIO 1: Zamartwianie się – 40 min
AUDIO 2: Smutek, depresja – 30 min

AUDIO 3: Jak przezwyciężyć apatię – 60 min
PDF do pracy własnej z głównymi wątkami i rozpisanymi ćwiczeniami
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PAŹDZIERNIK Zbudujesz ODWAGĘ I SIŁĘ WEWNĘTRZNĄ
 

Omówimy LĘK PRZED KRYTYKĄ, PORAŻKĄ, ODRZUCENIEM. 
Rozpracujemy te zagadnienia, by, poprzez radzenie sobie z nimi, 

odnaleźć w sobie odwagę do działania pomimo lęków.
 

Poruszymy też kwestie:
- Dokonujemy dalszego pogłębienia wiedzy o ACT 

i badamy kolejne 3 obszary:
a)     Ja jako kontekst, będące przeciwieństwem Ja jako treść

b)     Określania Wartości – umiejętność wybierania i wyrażania tych 
aspektów życia, które są dla nas najważniejsze

c)     Zaangażowane działanie 
- Przyjrzymy się też GNIEWOWI jako najpotężniejszej sile (poza miłością), 

jaką w sobie nosimy, służącej zmianie życia.
- Poznasz MITY, FAKTY i teorie odnośnie złości

- Oraz tajniki „TERAPII ZŁOŚCI” . Otrzymasz Medytację przeprowadzającą 
Cię przez 7 kroków uspokajających złość, ale nie odbierających jej mocy.

- Wartości jako Twoja busola – otrzymasz ćwiczenie, które pomoże Ci 
zrozumieć, czym są wartości, czemu tak ważne jest ich poznanie i jakimi 

Ty kierujesz się w życiu
 

W materiałach:
WIDEO: Budowanie odwagi i siły wewnętrznej – 50 min

AUDIO 1: Czym jest GNIEW – 50 min
AUDIO 2: Medytacja „Schładzająca złość” – 30 min

AUDIO 3: Wartości – 20 min
PDF do pracy własnej z głównymi wątkami i rozpisanymi ćwiczeniami
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LISTOPAD Pożegnasz PERFEKCJONIZM i powitasz 
SAMOAKCEPTACJĘ

W dwóch ostatnich warsztatach następuje łączenie „czucia” z myśleniem – 
transformacja myślenia o sobie, o swojej wartości, o prawie do bycia sobą 

i życia po swojemu. Bez ulegania presji ze strony świata, z odwagą
 i siłą wewnętrzną, by żyć w spełnieniu, z poczuciem bycia "wystarczająco 

dobrą". Leczenie się z perfekcjonizmu polega na pełnym i szczerym 
zaangażowaniu się w swoje życie, z poczuciem własnej wartości. To stałe 
mówienie do siebie: „Tak, jestem niedoskonała, mało odporna i czasem się 

boję, ale nie zmienia to faktu, że jestem jednocześnie dzielna i godna 
miłości oraz poczucia przynależności”. Jest to postawa pełna 

AUTOEMPATII i będziemy uczyły się ją rozwijać.
 

Poruszymy też kwestie:
- Czym jest tak naprawdę perfekcjonizm? 

- Omówimy Pętlę odkładania i perfekcjonizmu
- Porozmawiamy o WOLNOŚCI

- Czym jest droga wychodzenia z perfekcjonizmu
- Udowodnię Ci: Dlaczego nie jesteś bezwartościowa?

- Omówimy działanie „Cyklu winy” i poznasz 4 pytania które pomogą Ci się 
z niego wyrwać

- Poznasz 3 kategorie stwierdzeń „powinnościowych”, które mogą Cię 
więzić w perfekcjonizmie.

- Nauczysz się rozwijać trwały szacunek do samej siebie.
 

W materiałach:
WIDEO 1: Pożegnanie perfekcjonizmu i powitanie samoakceptacji – 55 min

WIDEO 2: Praktyka rozwijająca poczucie własnej wartości – 5 min
AUDIO 1: Jak radzić sobie z lękiem przed krytyką i porażką – 90 min 
(6 technik usuwania „powinnam”; O uzależnieniu od aprobaty i 5-cio 

etapowej drodze do własnej wolności)
AUDIO 2: Medytacja rozwijająca AUTOEMPATIĘ – 30 min

PDF do pracy własnej z głównymi wątkami i rozpisanymi ćwiczeniami
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GRUDZIEŃ Wzmocnisz się przed STRESEM i PRESJĄ 

Generalnie całe rozwijanie Odporności psychicznej służy lepszemu 
radzeniu sobie ze stresem i presją. Dlatego ten warsztat będzie zbierał 

różne zagadnienia, które przerabiałyśmy, odsyłał do poprzednich 
materiałów i „spinał” wszystko klamrą. 

Poznasz wskazówki do rozwoju bez stresu.
 

Poruszymy też kwestie:
- Przepracowanie, nadmiar obowiązków, niezdecydowanie jako stresory 

życia codziennego
-Poznasz zagadnienie SELF – REG (samoregulacji) i dokonasz analizy 

5 obszarów w swoim życiu pod kątem stresu
- Porozmawiamy o sztuce odpoczynku, zabawie i odnawianiu zasobów
- Poznasz TRENING UMIEJĘTNOŚCI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

- Otrzymasz TRENING AUTOGENNY  
(Relaks za pomogą autosugestii Schultza)

 
W materiałach:

WIDEO: Wzmacnianie się przed stresem i presją – 40 min
AUDIO 1: Trening radzenia sobie ze stresem – 30 min

AUDIO 2: Ukryty stres, zmęczenie i sztuka odpoczynku – 40 min
 

PDF do pracy własnej z głównymi wątkami i rozpisanymi ćwiczeniami



zakończenie
Mam nadzieję, że niniejszy program 
przybliżył Ci ideę zagadnienia 
Odporności Psychicznej oraz metod 
i zakresu jej rozwijania w ramach 
mojego kursu on-line.
 
Wierzę, że, w zależności od swoich 
potrzeb, dokonasz najlepszego dla 
siebie wyboru i - być może - będę 
mogła wspierać Cię w tym roku 
w rozwijaniu odwagi i siły 
wewnętrznej.
 
W razie jakichkolwiek dodatkowych 
pytań możesz do mnie pisać 
poprzez formularz kontaktowy na:
 
www.pawlinska.com 
 
lub bezpośrednio na maila:
 
odpornoscpsychiczna@gmail.com
 
Mam nadzieję - do zobaczenia na 
kursie? :)
 
Pozdrawiam Cię serdecznie,
Małgorzata Pawlińska
 

https://www.facebook.com/pawlinskacoaching/

