
 
 
 
Ośrodek Medytacji Świeckiej został powołany przez Fundację Hinc Sapientia w celu 
promowania świeckiej medytacji jako skutecznego narzędzia rozwoju świadomości, poprawy 
jakości życia oraz radzenia sobie ze stresem i emocjami. 
 
Szanujemy światopogląd i wierzenia uczestników naszych warsztatów i sesji, nie narzucamy 
rozwiązań, pokazujemy jedynie dostępne ścieżki wewnętrznego rozwoju. 
 
Nasza wiedza, poparta badaniami światowej nauki i własnym doświadczeniem potwierdza, że: 
 

 „...medytacja jest bardzo przydatną techniką, która może przynieść realne korzyści  
w codziennym życiu, zakorzenia nas w chwili obecnej, uczy uważności, skupienia, 
koncentracji, wycisza wewnętrzny chaos i tym samym uwrażliwia na to, co nas otacza 
i co się wokół nas dzieje, na innych ludzi”. 

    Dorota Mrówka, Odczarować medytację, Sensus 2017 
 

 „...regularna medytacja przynosi dobro, jednocześnie rozpuszczając w przestrzeni 
czystego, nieporuszonego umysłu wszystko to, co jest w nas negatywne, jak również 
to, co negatywnego otrzymujemy od świata”.  

   Jarosław Gibas, Alchemia duchowego rozwoju, Sensus 2017 
 
Twoje korzyści: 
 
Wyobraź sobie, jak może się zmienić twoje osobiste i zawodowe życie, gdy nauczysz się 
koncentrować, relaksować i wyciszać, radząc sobie nie tylko ze stresem, ale także dowolnymi, 
negatywnymi emocjami oraz budując relacje z innymi oparte na empatii i zdystansowanym 
stosunku do własnego ego?  
 
Oferowane przez nas warsztaty, indywidualne konsultacje, sesje i praktyki grupowe są 
pierwszym krokiem do takiej zmiany! 
 
Oferujemy: 
 

 Konsultacje indywidualne 

 Sesje medytacyjne dla grup 

 Warsztaty medytacyjne 
 
W trakcie naszych zajęć, prezentując techniki medytacji, mindfulness i relaksacji wywodzące 
się z różnych tradycji duchowych, poznasz: 
 



 techniki radzenia sobie z emocjami 

 mechanizmy działania ludzkiego systemu emocjonalnego 

 narzędzia pokonywania dystraktorów 

 sposoby na naukę koncentracji 

 techniki uważności 

 skuteczne i szybkie techniki relaksacyjne 

 wstęp do technik medytacyjnych: praca z ciałem i umysłem 

 medytacje narracyjne w rozwiązywaniu problemów 

 medytacje tradycji i kultur całego świata 
 

Konsultacje indywidualne 
 
Konsultacje medytacyjne oferujemy osobom preferującym indywidualny kontakt z trenerem 
medytacji. Podczas medytacji mogą pojawić się na tyle osobiste – nierzadko intymne  
i duchowe – doświadczenia, że nie każdy czuje się komfortowo omawiać je w obecności 
innych praktykujących podczas sesji grupowych czy warsztatów medytacyjnych. W trakcie 
indywidualnego spotkania można wszystko omówić z doświadczonym trenerem, rozwiać 
wątpliwości i znaleźć najlepszą dla siebie ścieżkę praktyki. 
Jednym z celów konsultacji jest także wybranie najwłaściwszej pozycji medytacyjnej  
i najskuteczniejszych praktyk oddechowych oraz relaksacyjnych dla klienta, aby komfortowo, 
bezpiecznie i z dobrym skutkiem doświadczał medytacji. 
 
Przebieg spotkania: 
 
1. Rozmowa o aktualnych potrzebach i doświadczeniach klienta 
2. Medytacja narracyjna, dopasowana do potrzeb klienta 
3. Medytacja z mantrą 
4. Medytacja ciszy 
5. Relaks przy dźwiękach misy lub mantry 
6. Podsumowanie, omówienie sesji i doświadczeń podczas praktyki 
 
Pierwsze spotkanie trwa około półtorej godziny. Kolejne, jeśli klient kontynuuje naukę 
medytacji, trwa godzinę zegarową. 
 
Nauczyciel zapewnia matę, koc i poduszkę medytacyjną. Podczas konsultacji wykorzystujemy 
kadzidełka medytacyjne, muzykę medytacyjną i relaksacyjną oraz misy tybetańskie. 
 
Konsultacje i sesje medytacyjne mogą odbywać się w miejscu pracy klienta, w jego domu, lub 
w studio medytacyjnym, w którym przyjmuje nauczyciel medytacji.  
Istnieje możliwość prowadzenia konsultacji i sesji medytacyjnych dla partnerów biznesowych, 
dla par, dla rodzin z dziećmi – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez klienta. 
Na indywidualne konsultacje i sesje medytacyjne zapraszamy w Warszawie i w Katowicach. 
Istnieje możliwość dojazdu do klienta w okolicach Warszawy lub Katowic (do 50 km). 
 
Warszawa – Agnieszka Ostrowska 
Katowice – Dorota Mrówka 
Informacja o trenerkach na str. 5 oferty. 



Warsztat medytacyjny 
 
Warsztat medytacyjny odbywa się w przestronnej sali szkoleniowej. Miejsce zapewnia 
zleceniodawca warsztatu lub Fundacja Hinc Sapientia (do uzgodnienia). Najlepiej, gdy podłoga 
Sali wyłożona jest wykładziną dywanową, ewentualnie drewnem. W trakcie warsztatu 
uczestnicy siedzą na poduszkach medytacyjnych lub krzesłach. Jednym z narzędzi 
integracyjno-relaksacyjnych jest udział w warsztacie suni rasy lhasa apso o imieniu Sathya 
(tyb. Mądrość). Podczas warsztatów wykorzystujemy kadzidełka medytacyjne, muzykę 
medytacyjną i relaksacyjną oraz misy i gongi tybetańskie. 
Jednodniowy warsztat składa się z czterech półtoragodzinnych modułów, podczas których 
część teoretyczną przeplatają praktyki oddechowe, medytacje i ćwiczenia relaksacyjne. 
Warsztaty kilkudniowe także zbudowane są z modułów, oferują możliwość głębszego 
zanurzenia się w praktyki medytacyjne, poznanie szerszego wachlarza ćwiczeń i narzędzi, jak 
również integracja grupy.  
Każdy dzień warsztatowy kończy relaksacyjno-medytacyjny koncert „Kąpiel w dźwiękach 
tybetańskich mis i gongów”. 
Uczestnicy otrzymują notatniki, długopisy oraz świadectwa uczestnictwa. Nagłośnienie, koce, 
maty oraz poduszki medytacyjne zapewnia Fundacja. Polecany jest luźny, wygodny strój 
niekrępujący ruchów, uczestnicy mogą również przynieść dodatkowe własne koce do ćwiczeń 
relaksacyjnych. Wszystkie praktyki odbywają się bez obuwia. 
 
Oferujemy przeprowadzenie warsztatów w miejscu zaproponowanym przez klienta lub pełną 
ich organizację – zapewnienie miejsca, cateringu i noclegów. 
 
Warsztaty prowadzą: 
Jarosław Gibas, Dorota Mrówka i Agnieszka Ostrowska 
Informacja o trenerach na str. 5 oferty. 
 

Sesje medytacyjne dla grup 
 
Oferta sesji medytacyjnych powstała z myślą o zorganizowanych grupach – pracownikach 
firm, organizacji, instytucji czy placówek edukacyjnych. 
 
Sesje odbywają się z częstotliwością uzgodnioną przez firmę i nauczyciela medytacji, najlepiej 
w regularnych, przynajmniej cotygodniowych sekwencjach. Jedna sesja trwa do półtorej 
godziny.  
Klient zapewnia przestronną salę wyłożoną wykładziną dywanową lub drewnianą podłogą, 
poduszki medytacyjne, koce, ew. maty w przypadku gdy podłoga nie ma wykładziny. Fundacja 
może pomóc w zakupie poduszek medytacyjnych. Nauczyciel medytacji zapewnia kadzidełka 
medytacyjne, muzykę medytacyjną i relaksacyjną, nagłośnienie oraz instrumenty pomocne  
w ćwiczeniach – dzwonki i tybetańskie misy. 
Zaleca się, by wstępem do regularnych sesji medytacyjnych grupy był jej udział w warsztacie 
medytacyjnym.  
 
Warszawa – Agnieszka Ostrowska  
Katowice – Dorota Mrówka i Jarosław Gibas  
Informacja o trenerach na str. 5 oferty. 



Rekomendacje uczestników warsztatów medytacyjnych 
 

Maciej Radomski, CEO Trimo Group, Słowenia: 
Uczestniczyłem w warsztatach medytacyjnych i mindfulness organizowanych przez Jarka 
Gibasa. Ogromna wiedza prowadzącego przekazana w bardzo praktyczny i skondensowany 
sposób umożliwiła mi bezpośrednie przełożenie wyniesionych doświadczeń na rozwój 
prowadzonej przeze mnie firmy, jak również moje życie prywatne. Proste działania przyniosły 
szybkie i wymierne efekty. Dziękuję Jarku za zmiany, jakie dzięki Tobie udało mi się już 
wprowadzić i na pewno będę kontynuował pracę z Tobą w przyszłości. 
 
Maciej Panek, prezes PANEK S.A.: 
Techniki mindfulness, a szczególnie wprowadzenie do medytacji, których doświadczyłem 
podczas tego warsztatu, skutecznie obniżają poziom stresu oraz negatywne napięcia często 
towarzyszące dynamicznej i wymagającej pracy. I to nie wtedy, kiedy wychodzimy z firmy po 
ciężkim dniu zmagań, ale właśnie w trakcie tego dnia. Aby to stosować w czasie gdy jest 
najwięcej stresu w naszej firmie stworzyliśmy specjalny pokój do relaksacji/medytacji. 
Zapraszam chętnych do wypróbowania. 
 
Artur Sławiński, CEO/ Prezes Zarządu RECO FUEL ENGINEERING SA: 
Bardzo skorzystałem z warsztatów Mindfulness prowadzonych przez Jarka Gibasa i Dorotę 
Mrówkę. Dzięki tym warsztatom mogę już samodzielnie praktykować medytację oraz 
zmieniłem stosunek do wielu rzeczy w moim życiu. Dlatego polecam udział w tych szkoleniach. 
Dodatkowo przeczytałem wszystkie publikacje, które zostały napisane przez Jarka i są 
naprawdę bardzo dobrą lekturą, gorąco polecam. 
 
Agata Chrystowska, Profamilia AB, Szwecja: 
Chciałabym serdecznie podziękować za warsztaty poświęcone medytacji. Dzięki wspaniałej 
atmosferze przeżyłam niepowtarzalne chwile. Przede wszystkim nauczyłam się jak medytować, 
tj. prawidłowo siedzieć, oddychać, wizualizować i pracować z umysłem. Na co dzień zajmuję 
się medycyną naturalną. Myślę jednak, że niezależnie od wykonywanego zawodu, jak i wieku, 
każdemu powinno zależeć na zrozumieniu i poznaniu siebie. Gorąco polecam! 
 
Edyta Maliczak, coach i trener & Grzegorz Maliczak, fizjoterapeuta: 
Weekend z medytacją za nami. Był to cudownie spędzony czas. Wspaniali ludzie, 
urocze miejsce. Oboje jesteśmy uradowani atmosferą, profesjonalizmem organizatorów, 
sporą dawką wiedzy z zakresu rozwoju osobistego, medytacji i pracy z ego. 
Weszliśmy na tę drogę i chcemy nią przez resztę naszego życia podążać. Dziękujemy 
Jarkowi i Dorocie za taką dawkę wiedzy, otwartość i cenne wskazówki, Agnieszce za 
troskę i prosimy o więcej takich spotkań. 
 
Anna Słowińska, trener rozwoju osobistego, coach transpersonalny: 
Wzięcie udziału w warsztacie „Mindfulness w praktyce” było jedną z moich najlepszych 
decyzji, której efekty utrzymują się do dnia dzisiejszego i mają przełożenie 
zarówno na moje życie prywatne, jak i zawodowe. Warsztaty pozwoliły mi złapać 
perspektywę, tak potrzebną, żeby efektywnie działać i rozwijać się. Złapanie dystansu 
pozwoliło mi na znalezienie rozwiązań, które od razu mogłam zastosować 
w pracy zawodowej. 



 
Rafał Krzempek, specjalista ds. marketingu i sprzedaży, Irlandia: 
Uczestniczyłem w weekendowym kursie Weekend z Inteligencją Duchową „Ego – potęga iluzji, 
iluzja potęgi". Moim celem było znalezienie przestrzeni w swoim życiu na wprowadzenie 
ważnych dla mnie zmian, ostateczne zdefiniowanie siebie oraz rozpoczęcie praktyki 
medytacyjnej, która wyciszy we mnie gonitwę myśli. 
Prowadzący kurs stanowią zgrany tandem, wzajemnie uzupełniający się i dający sobie 
przestrzeń do ekspresji, mają talent w przekazywaniu wiedzy w sposób prosty i zrozumiały. To, 
co wydawało się zagmatwane, przestało dla mnie tym być. Nie dość, że w końcu zrozumiałem 
sposób działania mojego „ego”, to zacząłem je lepiej kontrolować, przez co bardziej panuję 
nad swoimi zachowaniami. Praktycznie codziennie znajduję czas i chęci na półgodzinną 
medytację, którą dopasowałem do siebie podczas tego weekendu. Jestem bardziej 
produktywny, lepiej organizuję sobie czas i polepszyła mi się jakość snu. Jestem freelancerem, 
więc to wszystko ma kluczową rolę w moim biznesie, jak i życiu osobistym. A kolejne tygodnie 
przynoszą mi coraz bardziej zauważalne zmiany na korzyść. 
Była to jedna z moich najlepszych inwestycji w siebie pod względem biznesowym i osobistym. 

 
Informacja o trenerach 
 
JAROSŁAW GIBAS – nauczyciel, trener, autor książek z obszaru psychosocjologii rozwoju, 
mindfulness oraz inteligencji emocjonalnej, m. in. Życie. Następny poziom OnePress 2015, 
Alchemia duchowego rozwoju Sensus 2017, Pokonać stres z Kaizen Sensus 2014, Motocyklizm. 
Droga do mindfulness Septem 2015. 
www.jaroslawgibas.com 
 
DOROTA MRÓWKA – nauczycielka medytacji, autorka książek z obszaru mindfulness  
i medytacji, w tym: Joga bez napinki Sensus 2016, Odczarować medytację Sensus 2017. 
www.dorotamrowka.com 
www.zyciebeznapinki.pl 
 
AGNIESZKA OSTROWSKA – trenerka rozwoju osobistego i medytacji, coach transpersonalna. 
www.agnieszkaostrowska.info 
 

Zapraszamy do wspólnej praktyki :) 
 

Kontakt organizacyjny: 
 
AGNIESZKA OSTROWSKA 
agnieszka@fundacjahs.org 
tel. 507 145 1190  
www.fundacjahs.org 
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