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Zapraszam Cię do 5-miesięcznego kursu on-line, rozwijającego
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 Cię do zapoznania się z programem kursu, by móc, na
spokojnie, podjąć najlepszą dla Ciebie decyzję odnośnie tego, czy to coś
dla Ciebie.

Witaj
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Małgorzata Pawlińska:
Psycholog, certyfikowana międzynarodowo
Life&Business coach (ECPC, ACC ICF).
Licencjonowana konsultantka i trenerka
Odporności Psychicznej.
Każdego dnia pomaga wrażliwym kobietom
rozwijać odwagę do życia w zgodzie ze sobą  
i odporność psychiczną, by skutecznie
realizowały każde zawodowe i życiowe
przedsięwzięcie. 
Bez nadmiernego samokrytycyzmu,
ograniczającego perfekcjonizmu i stresu.     
Z odwagą do sięgania po więcej 
i realizowania w pełni swojego potencjału.

Malgosia Pawlinska-



W ciągu 5-ciu miesięcy intensywnej pracy pragnę wspierać Cię nie tylko w
rozwinięciu 4 podstawowych filarów OP (i należących do nich 8 podfilarów):
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Podstawowy i rozszerzony model Odporności Psychicznej

Będziemy działały w rozszerzonym zakresie i poznasz całe spektrum
dodatkowych umiejętności, wynikających z pogłębionego rozumienia cechy,
jaką jest odporność psychiczna, jak: Rezyliencja, Pozytywna postawa do życia,
głęboka świadomość rzeczywistości i siła wewnętrzna. 

Bazować będziemy na naukowym modelu skonstruowanym przez firmę AQR
International, z ramienia której posiadam licencję konsultanta i trenera OP. 

Poczucia wpływu (wpływ na życie i kontrola emocjonalna)

Pewności Siebie (swoich kompetencji i umiejętności interpersonalnych)

Zaangażowania (umiejętne stawianie celów i ich skuteczna realizacja)

Wyzwań (wychodzenie poza własne możliwości i ciągły rozwój).



Czym jest Odporność Psychiczna?

"Odporność Psychiczna stanowi cechę osobowości,
determinującą w znacznym stopniu sposób, w jaki

ludzie reagują na wyzwania, stres i presję,
niezależnie od okoliczności”.

(Clough & Strycharczyk 2012)

Na powyższym schemacie możesz zobaczyć, jakie obszary (filary), należy rozwijać,
aby stać się osobą Odporną Psychicznie. Jednocześnie musisz wiedzieć, że według
tego, przebadanego naukowo, modelu, przeciwieństwem odporności psychicznej nie
jest „słabość psychiczna”, tylko… wrażliwość. 

Osoby wysoko wrażliwe (zwłaszcza Kobiety) są szczególnie bliskie mojemu sercu.
Działam zawodowo na ich rzecz już od 7 lat i właśnie im dedykuję ten kurs. 

Dlatego, jeżeli chcesz rozwijać swoją wrażliwość, by stała się Twoim
potencjałem a nie słabością, by czerpać z niej mądrość, a nawet siłę ... 
... najlepszą drogą do tego jest właśnie praca nad wzmacnianiem OP (Odporności
Psychicznej). 

Na kolejnych stronach znajdziesz szczegółowy program 5-cio miesięcznego kursu
on-line, który może Ci w tym skutecznie pomóc. To już IV edycja kursu,
przetestowanego przez ponad sto kobiet. 
Potwierdzają one jego wartość, teraz, w 2021 roku, Ty sama możesz jej doświadczyć.

www.pawlinska.com All rights reserved 5

Wazne:.
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MODUŁ 1. ROZWIJANIE ZDROWEJ SAMODYSCYPLINY I ZAANGAŻOWANIA

Miesiąc I
MODUŁ 2. WZMACNIANIE SIĘ PRZED STRESEM I PRESJĄ

Miesiąc II

Miesiąc III

Miesiąc IV

Miesiąc V

MODUŁ 3. BUDOWANIE ZDROWYCH RELACJI Z EMOCJAMI

MODUŁ 4. PRZEJMOWANIE KONTROLI NAD ZAMARTWIANIEM SIĘ

MODUŁ 5. UCISZANIE WEWNĘTRZNEGO KRYTYKA

MODUŁ 6. ŻEGNANIE PERFEKCJONIZMU, WITANIE SAMOAKCEPTACJI

MODUŁ 7. ROZWIJANIE PEWNOŚCI SIEBIE

MODUŁ 8. BUDOWANIE ZAUFANIA DO SIEBIE I DO ŚWIATA

MODUŁ 9. ROZWIJANIE ODWAGI I SIŁY WEWNĘTRZNEJ

MODUŁ 10. TRENING ASERTYWNOŚCI

ROZWIJANE FILARY: ZAANGAŻOWANIE / WYZWANIA

ROZWIJANE FILARY: POCZUCIE WPŁYWU / WYZWANIA

ROZWIJANE FILARY: PEWNOŚĆ SIEBIE / ZAANGAŻOWANIE

ROZWIJANE FILARY: PEWNOŚĆ SIEBIE / POCZUCIE WPŁYWU

ROZWIJANE FILARY: WYZWANIA / PEWNOŚĆ SIEBIE



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:

W materialach:
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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 czas kursu i diagnostyka
odnośnie Odporności Psychicznej – 40 min
AUDIO 2: Samodyscyplina w służbie zaangażowaniu (sztuka budowania
„systemu skutecznego działania”, „haczykowanie emocjonalne”,
„ruchome rytuały”, nawyki kluczowe, nawyk zaczynania) – 40 min
AUDIO 3: Twoje wartości - 20 min.
PDF do pracy własnej z głównymi wątkami i rozpisanymi ćwiczeniami

ROZWIJANIE ZDROWEJ SAMODYSCYPLINY 
I  ZAANGAŻOWANIA

-

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.
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Generalnie całe rozwijanie Odporności psychicznej służy lepszemu radzeniu
sobie ze stresem i presją. Dlatego warto poznać szczegółowo zagadnienie stresu,
różne czynniki mające na niego wpływ i powiązania między nimi. Dzięki temu
będziesz w stanie określić, jak sprawy mają się u Ciebie i na które elementy
powinnaś zwracać szczególną uwagę w dalszej części kursu. Poznasz liczne
wskazówki do optymalnego rozwoju OP - bez stresu.
Poruszymy też kwestie:

W materialach:
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WIDEO 1 : 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

WZMACNIANIE SIĘ PRZED STRESEM I PRESJĄ

-

Przepracowania, nadmiaru obowiązków, niezdecydowania jako stresorów 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)
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U kobiet kwestia emocji jest szczególnie skomplikowana i bardzo mocno rzutuje
na wszystkie filary Odporności Psychicznej. 
U osób wysoko wrażliwych, jeden z komponentów charakteryzujących ich
zachowanie, to tzw. reaktywność emocjonalna. Może ona być czymś, co nas
kompletnie przytłacza, a może - rozwijana - stać się naszym ogromnym darem  
i potencjałem. Niemniej rozwijanie jej to konkretna praca, która sama się nie
zrobi. Będziemy to dokładnie wyjaśniać właśnie w tych warsztatach.
Poruszymy też kwestie:

W materialach:
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WIDEO 1: Zbuduj zdrowe relacje z emocjami – 70 min
AUDIO 1: Emocjonalny scan ciała – 20 min
AUDIO 2: Uspokajanie trudnych emocji – 30 min
PDF do pracy własnej z głównymi wątkami i rozpisanymi ćwiczeniami

BUDOWANIE ZDROWYCH RELACJI 
Z EMOCJAMI

-

Czym jest tak naprawdę RÓWNOWAGA EMOCJONALNA?

Metod radzenia sobie z emocjami (skutecznych i nieskutecznych)

"Paradoksu wrażliwca" - kiedy wrażliwość, choć nie musi być słabością, jednak
nią jest?

Empatii, jej dojrzałej i niedojrzałej wersji. Poznasz metody jej rozwijania

Otrzymasz wskazówki, jak budować zdrowe relacje z emocjami oraz 2 medytacje
wspierające radzenie sobie w chwili przeżywana trudnych emocji
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W tym module, poprzez dalsze rozwijanie zdrowych relacji z emocjami, jednocześnie
rozwijamy odpowiedni stosunek do wyzwań. Poprzez pracę z lękiem (wywołanym
nadmiernym zamartwianiem się) łatwiej będzie wychodzić nam na przeciw życiowym 

W materialach:
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WIDEO 1 : Przejmij kontrolę nad zamartwianiem się i spadkami
nastroju – 40 min
AUDIO 1: Zamartwianie się (diagnostyka, proces zmiany) – 40 min
PDF do pracy własnej z głównymi wątkami i rozpisanymi ćwiczeniami

PRZEJMOWANIE KONTROLI NAD
ZAMARTWIANIEM SIĘ

-

Modelu terapii ACT (akceptacji 
i zaangażowania) i 3 z jego 6 procesów:
a)     Kontakt z chwilą obecną
b)     Defuzja poznawcza
c)     Akceptacja 

Metod radzenia sobie z nadmiernym
zamartwianiem się

6 bardzo ważnych faktów o LĘKU.

8 kroków do pracy z lękiem i wyjścia z
zamartwiania się

04

zmianom, widząc w nich możliwości a nie
problemy i zagrożenia. Zaczynamy skutecznie
uniezależniać ocenę nas samych od świata
zewnętrznego.
Poruszymy też kwestie:



To moduł 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. Dzięki temu zbudujesz fundamenty
pod pracę z ograniczającymi przekonaniami w aspekcie właściwie każdego 
z filarów Odporności Psychicznej.
Poruszymy też kwestie:

W materialach:
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WIDEO 1 : 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

UCISZANIE WEWNĘTRZNEGO KRYTYKA

-

MOCy słów (jak 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
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"Jedną z największych korzyści rozpoznania swojej negatywnej rozmowy
wewnętrznej, zakwestionowania jej i asertywnego porozmawiania 

z wewnętrznym krytykiem jest to, że zatrzymujesz swój lęk przed porażką.
Gdy zaczynasz realistycznie i życzliwie bronić siebie i swojego prawa do
rozwoju i samorealizacji – przejmujesz kontrolę nad wątpliwościami. 

Nie widzisz ich jako prawd, ale tylko jako „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”.

(Małgosia Pawlińska, z materiałów kursu)



W dwóch poprzednich warsztatach następuje łączenie „czucia” z myśleniem –
transformacja myślenia o sobie, 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 dalej 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”.
Poruszymy też kwestie:

W materialach:
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WIDEO 1 : Pożegnanie perfekcjonizmu i powitanie samoakceptacji – 55 min
AUDIO 1: Jak radzić sobie z lękiem przed krytyką i porażką (6 technik
usuwania „powinnam”; O uzależnieniu od aprobaty i 5-cio etapowej drodze
do własnej wolności) – 90 min
PDF do pracy własnej z głównymi wątkami i rozpisanymi ćwiczeniami

ŻEGNANIE PERFEKCJONIZMU, WITANIE
SAMOAKCEPTACJI

-

Czym jest tak naprawdę perfekcjonizm? 

Omówimy "pętlę odkładania i perfekcjonizmu" i drogę wychodzenia 
z perfekcjonizmu

Udowodnię Ci, że nie jesteś bezwartościowa

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

Poznasz 3 kategorie stwierdzeń „powinnościowych”, które mogą Cię więzić
w perfekcjonizmie.
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W materialach:
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WIDEO 1 : Zbuduj zdrową, kobiecą pewność siebie – 40 min
AUDIO 1: 3 etapy rozwijania Pewności siebie – 30 min
AUDIO 2: Twoja własna droga do pewności siebie – 30 min
PDF do pracy własnej z głównymi wątkami i rozpisanymi ćwiczeniami

ROZWIJANIE PEWNOŚCI SIEBIE

-

W tym module porozmawiamy o:

Nowym spojrzeniu na pewność
siebie, zwłaszcza w kwestii
rozwijania tej cechy u KOBIET. 

Rozłożymy na czynniki pierwsze
definicję kobiecej pewności siebie

Udzielę Ci wreszcie wskazówek, jak
ją rozwijać.
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„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.”

(Małgosia Pawlińska, z materiałów kursu)



W tej części skupimy się na poczuciu / potrzebie kontroli i obszarach wpływu 
w naszym życiu. 
Podejmiemy próbę zrozumienia świata / siebie i swojego w nim miejsca.
Poruszymy też kwestie:

W materialach:
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WIDEO 1 : Zaufaj sobie i światu – 30 min
WIDEO 2: Praktyka rozwijająca poczucie własnej wartości – 5 min
AUDIO 1: Zaufaj życiu i światu (ćwiczenia coachingowe wspierające
pracę nad przekonaniami w stosunku do świata i innych) – 15 min
AUDIO 2: Zaufaj sobie (medytacja pomagająca odnaleźć
wewnętrzną mądrość i zaufanie do siebie) – 15 min
PDF do pracy własnej z głównymi wątkami i rozpisanymi ćwiczeniami

BUDOWANIE ZAUFANIA DO SIEBIE I DO
ŚWIATA

-

Wyciągania lekcji z życia 

„Wydarzeń w Twojej przeszłości nie możesz zmienić. Ale możesz zmienić
ich rozumienie”

Twojego wkładu do świata

Budowania zaufania, że masz w sobie wszystkie odpowiedzi odnośnie
Twojego życia i zasoby by skutecznie sięgać po swoje spełnienie

Nauczysz się rozwijać trwały szacunek do samej siebie.
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W materialach:
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WIDEO 1 : Budowanie odwagi i siły wewnętrznej – 50 min
PDF do pracy własnej z głównymi wątkami i rozpisanymi ćwiczeniami

ROZWIJANIE ODWAGI I SIŁY WEWNĘTRZNEJ

-

Dalszego pogłębienia wiedzy o ACT 

Zbadamy kolejne 3 kluczowe, dla
elastyczności psychologicznej,
procesy:

a)     Ja jako kontekst, będące
przeciwieństwem Ja jako treść
b)     Określanie Wartości –
umiejętność wybierania i wyrażania
tych aspektów życia, które są dla nas
najważniejsze
c)     Zaangażowane działanie

09
Wracamy ponownie do tematu wartości i filaru zaangażowania. Przyglądamy mu
się jednak głównie pod kątem wytrwania w postawionych celach, wymagających
odwagi i siły wewnętrznej. A także ciągłego wychodzenia na przeciw wszelkim
przeciwnościom, co wymaga dalszego rozwijania filaru wyzwań.

Porozmawiamy o nich z perspektywy rozwijania
postawy pełnej odwagi i z uwzględnieniem
podejścia terapii ACT.
Poruszymy też kwestie:



Po ogromnej pracy wewnętrznej czas "wyjść do świata zewnętrznego". 
Służy temu trening umiejętności interpersonalnych, związanych z filarem
pewności siebie. Szczególnie dokładnie przyjrzymy się czym jest asertywność, 
po co, tak naprawdę, jest nam potrzebna i jak ją rozwijać.
Poruszymy też kwestie:

W materialach:
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WIDEO 1 : 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

TRENING ASERTYWNOŚCI

-

10 kluczowych cech asertywnego zachowania

Poczucia własnej wartości, równości wobec innych, szanowania swoich praw
i zdolności do ich bronienia

Na czym polega asertywność oparta o komunikat: TAK

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.
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Wierzę, że niniejszy program przybliżył Ci ideę
zagadnienia Odporności Psychicznej oraz metod 
i zakresu jej rozwijania w ramach mojego kursu.

Wierzę także, że, w zależności od swoich potrzeb,
dokonasz najlepszego dla siebie wyboru i - być może
- będę mogła wspierać Cię w roku 2021 w rozwijaniu
Twojej odwagi i siły wewnętrznej.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań możesz do
mnie pisać poprzez formularz kontaktowy na:
www.pawlinska.com 

Mam nadzieję - do zobaczenia na kursie!

Pozdrawiam Cię serdecznie,
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Zakonczenie-


