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Nie ma uniwersalnego narzędzia
rozwojowego, które sprawdzi się w
każdej sytuacji. Dobieram narzędzia
w taki sposób, aby możliwie
najszybciej udało się osiągnąć
pożądany efekt.

Formy
współpracy

Webinar
Pozwoli na poszerzenie
wiedzy i perspektywy. Wskaże
możliwe kierunki i zainspiruje
do zmiany.

Dopasowany
proces rozwojowy

Pozwoli zlokalizować i
pokonać trudności w
zespole, wyklarować cele i
role, wzbudzić
zaangażowanie i inicjatywę.
Proces rozpoczyna się od
analizy sytuacji, na
podstawie której dobierana
jest forma pracy: warsztaty,
webinary, coaching czy
coaching grupowy. 

Pozwoli pokonać blokady,
rozwinąć skrzydła i stworzyć
plan działania wykorzystujący
indywidualne predyspozycje.

Coaching



Przydatny przy zmianie zakresu
obowiązków. Pozwala lepiej wykorzystać
kompetencje i zasoby.
Przydatny przy powtarzających się,
nawracających trudnościach. Umożliwia
zlokalizowanie i pokonanie blokad.
Umacnia poczucie sprawstwa, pewności
siebie, asertywności ale też otwartości i
elastyczności.
Prowadzi do rozwiązań w 100%
dopasowanych do coachee i jego sytuacji.
Przynosi widoczne, mierzalne efekty w
relatywnie krótkim czasie.
Inwestycja 450 zł/sesję

Coaching



Świetna forma umożliwiająca poruszenie
nowego tematu, poszerzenie wiedzy,
zainicjowanie zmiany.
Tworzę barwny, wciągający scenariusz
wystąpienia. Kondensuję wiedzę, barwnie
ją obrazuję, wnoszę zaskakujące dane.
Webinary ze mną to także przestrzeń na
pytania i dyskusje. 
Mobilizują zespół.
Może w nich uczestniczyć praktycznie
nieograniczona liczba osób.
Inwestycja: 1100 zł/1h + 15 min. na
pytania.

Poniżej przedstawiam propocycje tematów z
dwóch kategorii: Zdrowie psychiczne oraz
Rozwój osobisty.

Webinary



R O Z W Ó J  O S O B I S T Y

LIFE-WORK BALANCE,
ZDROWA
(NIE)RÓWNOWAGA
1. Mity i szkodliwe przekonania na temat czasu 
Popularyzacja psychologii przyczyniła się do
upowszechnienia mitów na temat zarządzania czasem.
Zmierzymy się z tymi, które nas nie wspierają.
2. O co musisz zadbać, aby przestać się spieszyć?
Ludzie chcą poprawić efektywność przez zmianę
procedur związanych z wykonaniem zadań. Ja zaproszę
do dwóch ćwiczeń związanych z odpuszczaniem i
odpoczywaniem
3. Garść technik, by lepiej wykorzystywać czas.
Nikt nie wymyśli za Ciebie sposobów na lepsze
wykorzystanie czasu. Każdy wypracowuje własne
rozwiązania. Podzielę się wiedzą i sprawdzonymi
technikami, aby zainspirować do nowych poszukiwań. 

W HARMONII
ZE SOBĄ

W pędzie świata, bardziej niż kiedykolwiek zgubiliśmy
naturalny kontakt z samymi sobą i własną intuicją. Nie
dziwi brak samoakceptacji i pewności siebie. 
1. Ktoś, kogo naprawdę warto pokochać
Zaczniemy od tematu miłości do siebie i akceptacji,
spędzaniu czasu ze sobą, wyrozumiałości i zaufaniu.
2. Odpowiedzialność, dawanie, troska
Przyjrzymy się (nad)odpowiedzialności za innych,
którą często przyjmujemy. Zamiast niej, weźmiemy
pełniejszą odpowiedzialność za siebie, swoje potrzeby
i to jakimi się stajemy. Poszukamy równowagi w
przyjmowaniu i dawaniu. 
3. Język miłości
W bliskich relacjach: z sobą samym, rodzinnych,
przyjacielskich pojawiają się okresy, w których
zaczynamy wątpić w to, czy nadal jesteśmy
akceptowani i kochani. W tej części rozpoznamy
indywidualny, osobisty język miłości, jakim się
posługujesz.



R O Z W Ó J  O S O B I S T Y

GRANICE, EMPATIA I
ODMOWA, 3 STRONY
ASERTYWNOŚCI 
1. Fakty i mity na temat osobistych granic.
Przyjrzymy się definicjom oraz przekonaniom na temat
granic, odmawiania i stanowczości. Pokażę fakty i mity,
abyśmy mogli skutecznie zmierzyć się z obawami i
nadziejami.
2. Czym jest dbanie o granice?
Nieustannie dbamy o nasze granice. Czasem wychodzi
lepiej, o czym świadczy satysfakcja, spokój i komfort a
czasem gorzej, co skutkuje złością, napięciem lub
wstydem. Na bazie NVC zbudujemy nowe spojrzenie na
granice. W krótkim ćwiczeniu przyglądniemy się im, by  
nauczyć się lepiej o nie dbać. 
3. Sztuka odmawiania.
Jak zachować bliskość i empatię nie wpadając w
uległość? Jak wyrażać swoją opinię ale też odważnie
słuchać innych? Jak odmawiać nie raniąc? Jak
przyjmować odmowę, by nie dotykała ona do żywego?

MAM CZAS. 
JAK PRZESTAĆ SIĘ

SPIESZYĆ?
 

1. Mity i szkodliwe przekonania na temat czasu 
Popularyzacja psychologii przyczyniła się do
upowszechnienia mitów na temat zarządzania czasem.
Zmierzymy się z tymi, które nas nie wspierają.
2. O co musisz zadbać, aby przestać się spieszyć?
Ludzie chcą poprawić efektywność przez zmianę
procedur związanych z wykonaniem zadań. Ja
zaproszę do dwóch ćwiczeń związanych z
odpuszczaniem i odpoczywaniem
3. Garść technik, by lepiej wykorzystywać czas.
Nikt nie wymyśli za Ciebie sposobów na lepsze
wykorzystanie czasu. Każdy wypracowuje własne
rozwiązania. Podzielę się wiedzą i sprawdzonymi
technikami, aby zainspirować do nowych poszukiwań. 



R O Z W Ó J  O S O B I S T Y

ŚWIAT EMPATII I
SZACUNKU NVC

Wyobraź sobie świat, w którym ludzie kierują się
szacunkiem i empatią. Korzystają z mocy emocji i
świadomości potrzeb. Z odwagą odsłaniają siebie,
słuchają i dbają ogranice. 
1. Walka, ucieczka lub współtworzenie. 
Pokażę na barwnych przykładach, jak poprzez
odpowiednie nastawienie mentalne i działanie może
wyglądać świat codziennych wyzwań. 
2. Podstawowe założenia świata empatii NVC
Pokażę intuicyjne, naturalne i płynące z serca zasady
będące podstawą NVC. Zamiast skupiać się na
popularnych czterech krokach, odkryjemy serce tego
podejścia, jakim są wyjściowe założenia i zasady.
Dzięki takiemu podejściu ominiemy poczucie
sztuczności a dojdziemy do naturalnego porozumienia.

SKRAJNE EMOCJE, JAK
WSPÓŁPRACOWAĆ ZE

ZŁOŚCIĄ? 

Życie dostarcza nam morza wszelakich emocji:
wzruszenia, przerażenia, dumy, wściekłości,
bezradności, błogości i radości. Niektórzy odczuwają
je intensywnie, a inni subtelnie. Czasem zanurzamy się
w nie głęboko, a czasem otrząsamy z nich łatwo. 
1. Neurobiologia emocji.
Przyjrzymy się fizjologicznej naturze emocji, co
skutecznie wyjaśni dlaczego "mądre argumenty" nie
są skuteczne w skrajnych emocjach.
2. Zrozum sens i przesłanie emocji
Nauczymy odnajdywać sens istnienia emocji oraz
poszukamy informacji, które niosą. Poszerzymy także
wachlarz działań, które pomogą nam konstruktywnie
radzić sobie ze złością.



R O Z W Ó J  O S O B I S T Y

RACJA CZY RELACJA,
NVC W PRACY

Zrewidujemy sposób komunikowania się, poszukując
takich postaw i narzędzi komunikacyjnych, dzięki
którym będziemy mieli bardziej autentyczne i
satysfakcjonujące relacje. Takie, w których jest
przestrzeń na otwartość, wzajemne wsparcie ale też
asertywną odmowę. 
1. Typowe błędy komunikacyjne.
Nawet konstrukcja zdania wpływa na nasze emocje,
rozumienie i sposób funkcjonowania naszego mózgu.
W tej części przyjrzymy się wzorcom językowym,, które
uruchamiają reakcje obronne.
2. Emocje i potrzeby jako sposoby na dogadanie się.
W naszej kulturze przyjęło się dyskutować i
argumentować, przekonywać i udowadniać rację.
Okazuje się jednak, że ta droga jest nieskuteczna, gdy
celem jest znalezienie rozwiązania jakiegoś problemu.
Okazuje się, że zachowujemy transparentność w
zakresie potrzeb, intencji i uczuć, dużo łatwiej znaleźć
w pełni satysfakcjonujące rozwiązanie.
3. Asertywna prośba.
Choć większość z nas zachowuje grzecznościową
formę, to gdy się przyjrzeć uważniej częściej żądamy
niż prosimy. Jaka jest podstawowa różnica? Taka, że
prośba dopuszcza możliwość odmowy. Przyjrzymy się
szansom i zagrożeniom proszenia oraz podpowiem, co
zrobić, aby mieć przestrzeń na odmowę. 



Z D R O W I E  P S Y C H I C Z N E

ZŁOŚĆ, STRES,
DEPRESJA BEZ TABU
Zamiast owijać w bawełnę, pomówmy szczerze i bez
uników o stresie i depresji. W końcu stres dotyczy nas
wszystkich a depresja spotyka co piątą kobietę i co
dziesiątego mężczyznę. 
1. Stres
Przyjrzymy się charakterystyce stresu krótko- i
długoterminowego, by lepiej zrozumieć, jak na nas
wpływa. Przyjrzymy się też sposobom regulowania
stresu: tym długofalowo korzystnym i tym szkodliwym.
2. Złość
Skonfrontujemy się z przekonaniami i wyraźnie
oddzielimy złość od przemocy. Pokażę także co się
dzieje w naszym mózgu przy skrajnych emocjach.
3. Depresja.
Jedną z dróg, prowadzących do depresji jest 
 nieumiejętne zarządzanie stresem i emocjami.
Przyjrzymy się depresji od strony psychiatrycznej ale
także od strony doświadczenia osoby chorej. 

ZROZUMIEĆ DEPRESJĘ

Zatrzymajmy się w temacie depresji na dłużej.
Przyjrzyjmy się mitom na jej temat, czynnikom
pozwalającym ją rozpoznać, przeciwdziałać oraz
leczyć. To będzie wnikliwe, uważne i praktyczne
spojrzenie na najczęstszą chorobę psychiczną naszych
czasów.
1. Depresja czy "deprecha"?
Dokładnie przyjrzymy się objawom oraz okresom, w
których występuje zwiększone ryzyko depresji.
Poznamy specyfikę depresji okołoporodowej, starczej i
dziecięcej.
2. Mózg w depresji a leczenie.
Opowiem o formach pomocy, przebiegu leczenia,
czasie trwania leczenia. Poznamy znaczenie wsparcia
społecznego oraz wzmacniające działania.
3. Przeciwdziałanie depresji. 
Na koniec zachęcę do większej uważności na siebie i
własny stan, zwłaszcza pod kątem objawów depresji.
Powiem o tym, co zmniejsza ryzyko wystąpienia
choroby.



Z D R O W I E  P S Y C H I C Z N E

WYPALENIE ZAWODOWE
A STRES I EMOCJE

Wypalenie zawodowe to niewygodny temat. Zarówno
dla pracodawcy jak i pracownika. Przyjrzymy się mu
odważnie i stawmy mu czoło. 
1. Stres, napięcie, emocje w miejscu pracy.
Przyjrzymy się stresowi i jego żrółom w miejscu pracy:
wewnętrznym i zewnętrznym. Zlokalizujemy bardziej i
mniej oczywiste przyczyny napięcia i emocji.
Poszukamy możliwych zmian, dzięki którym będziemy
skuteczniej regulować stres i emocje.
2. Wypalenie zawodowe
Co zwiększa ryzyko wystąpienia wypalenia? Jak je
rozpoznać? Jakie są cechy? Kto ma większe
predyspozycje? Co może pomóc? Poszukamy
organizacyjnych, zespołowych i indywidualnych
sposobów na zmniejszenie ryzyka wystąpienia
wypalenia zawodowego. 

ZDROWY SEN

Sen jest niezbędny i równocześnie często traktujemy
go jak niechcianą konieczność. Sprawdźmy jakie pełni
funckje i jak o niego zadbać.
1. Konsekwencje snu niskiej jakości. 
Nie zdajemy sobie nawet sprawy, jak wiele naszych
problemów zdrowotnych, poznawczych i relacyjnych
może wynikać z nieprawidłowego snu. 
2. Fizjologia snu
Aby skutecznie zadbać o zdrowy sen, warto poznać
jego fizjologię.  Przyjrzymy się etapom i naturalnym
procesom w czasie snu.
3. Błędy i dobre praktyki 
Wskażę częste błędy szkodzące higienie snu oraz
proste sposoby na to, aby sen był zdrowszy.
4. Oddech na szybki sen
Na koniec zaproponuję krótkie ćwiczenie oddechowe,
które świetnie się sprawdzi wówczas, gdy chce=my
szybko zapaść w sen. 



Z D R O W I E  P S Y C H I C Z N E

PRZEŻYĆ ŻAŁOBĘ
Strata, pożegnanie, śmierć. W takich sytuacjach
przeżywamy żałobę i choć kojarzy nam się głównie z
wdowią czernią, tak naprawdę jest to zdrowy etap
pozwalający zamknąć jakiś ważny dla nas rozdział. 
1. W jakich sytuacjach możemy przeżywać żałobę?
Porozmawiamy o momentach, aktywujących żałobę.
Poznamy także ewolucyjne znaczenie żałoby.
2. Kiedy żałoba staje się chorobą? 
Wskażę kilka sygnałów ostrzegawczych, świadczących
o tym, że żałoba przerodziła się np. w depresję. 
3. Jakie są etapy żałoby i jak je rozumieć?
Nie ma jednego wzorca przeżywania straty, bo każdy z
nas jest inny. Mimo to badaczom udało się wyróżnić
typowe etapy, którym my się przyjrzymy dokładniej. 
4. Jak sobie radzić i jak wspierać innych w żałobie?
W krótkim ćwiczeniu każdy przyjrzy się niedawnej
stracie i przeżyciom z nią związanym. Właśnie z tej
świadomości wynikać będą indywidualnie dopasowane
strategie na radzenie sobie w procesie żałoby i
uzyskiwanie adekwatnego wsparcia. 

UZALEŻNIENIA, ZNANY
NIEZNANY PROBLEM

 
PARPA szacuje, że 9% Polaków w sposób szkodliwy
lub nałogowy używa alkoholu. A to tylko czubek góry
lodowej. Są przecież też inne substancje
psychoaktywne oraz uzależnienia behawioralne. 
1. Szkodliwe czy wspierające?
Skonfrontujemy się ze statystykami na temat
uzależnień oraz z zaskakującymi zaleceniami WHO
poszukując zdrowych granic w korzystaniu z uzywek.
2. Szkodliwe używanie i uzależnienie
Opowiem o kryteriach diagnostycznych. Przyjrzymy się
trzem kategoriom. W obrazowy sposób pokażę
objawy, jak i możliwości wsparcia czy leczenia. 
3. Choroba? Objaw? Czym jest uzależnienie?
Przywołam garść badań, które pokazują mało
rozpowszechniony sposób myślenia o uzależnieniach. 
4. Leczenie
W leczeniu uzależnień wszystko jest nietypowe. To, co
zazwyczaj wspiera często bywa niewspierające.
Przyjrzymy się tym procedurom.



Analiza potrzeb

Tworzenie planu i
strategii

Wdrażanie i
weryfikacja

Proces projektowania
dedykowanej usługi
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Wierzę, że sens mają tylko długofalowe
efekty i mierzalne rezultaty. 
W pracy zarówno trenerskiej, jak i
indywidualnej prowokuję do odkrywania
metod działania zgodnych z wartościami,
preferencjami i długofalowymi celami
Klienta. Korzystam z wiedzy
neurobiologicznej, z podejścia
coachingowego oraz transteoretycznego
modelu zmiany. 

Aleksandra
Mroczko

Wykształcenie
W 2009r. uzyskałam dyplom
psychologa, w 2013
akredytację coachingową na
poziomie ACC. Stale
poszerzam wiedzę.

Klienci o mnie:
"To najlepszy webinar, w
jakim uczestniczyłem"
"Dziękuję, otworzyłaś mi
oczy"
"Więcej takich spotkań!"

To najczęstsze komentarze po
webinarach i warsztatach ze
mną. Wśród niedawnych
Klientów jest IBM, IS-Wireless,
mBank, Nokia czy Credit
Agricole.

Zrealizowałam 2745 godzin
szkoleń oraz kilka tysięcy
sesji coachingowych. Jestem
autorką gry Pudełko dla Par i
Książki Potrzeb.

Doświadczenie


