
Jestem przedsiębiorczym 
pedagogiem, trenerką pamięci 

i brain fitness, właścicielką Szkoły 
Pamięci Sensos w Łodzi. Zajmuję 
się stymulacją i rozwojem funkcji 

poznawczych. Fascynuje mnie mózg 
i ćwiczenia neurobiku. Cieszę się 

na nasze spotkanie.



zaprasza na

MÓZG LIDERA/KI 
& NEUROBIK

nowe podejście
 do ćwiczenia mózgu

Jest to praktyczne szkolenie 
z zakresu BRAIN FITNESS dla 
pracowników firm wszystkich szczebli, 

którzy chcą wdrażać i praktykować 
ideę utrzymania zdrowego 

i sprawnego umysłu.

Podzielony jest na dwie części: 
pamięć i neurobik.



BRAIN FITNESS to innowacyjna 
metoda na sprawny, młody i giętki 
mózg w pracy - ćwiczenia umysłu, 
pamięci i uważności. 
To NEUROBIK.

To także stymulacja 
wszystkich zmysłów, 

przełamanie codziennej 
rutyny dnia w pracy 

i robienie czegoś 
nowego, do czego mózg 

nie jest przyzwyczajony.W pracy 
najbardziej 
potrzebujesz 

swojego 
mózgu...



Naukowe podstawy działania 
mózgu, w tym pamięci:

● Jak działa i rozwija się mózg? 
Wycieczka po mózgu. Kora 
mózgowa i hipokamp.

● Neuroplastyczność mózgu.
● Proces zapamiętywania. 

Skojarzenia, czyli jak się 
uczymy? 

● Pamięć - ćwiczenia treningowe 
& mnemotechniki.

CO W PROGRAMIE? 



Jak działa 
mój mózg?

Jak 
odmłodzić
mózg- 

Mind Spa?



 I CO JESZCZE W PROGRAMIE?

Neurobik jest podejściem, 
w jaki sposób pracuje mózg, 
a nie jedynie sposobem 
zmuszania mózgu do pracy:

● Co się dzieje w mózgu, gdy 
stosujesz neurobik?

● Jak działa neurobik w pracy?
● Cechy szczególne ćwiczeń 

neurobiku.
● Nasze niedostatecznie używane 

zmysły i emocje - ćwiczenia 
neurobiku.



NIEE,TEGO NIE 
BĘDZIE:
zagadki logiczne, 
krzyżówki, 
zadania pamięciowe
i testy Mensa.



Poprawisz funkcjonowanie 
pamięci roboczej

Rozbudzisz swoją 
kreatywność

Zwiększysz energię 
do działania i ilość 
zapamiętywanych 
informacji

Usprawnisz 
myślenie

Rozwiniesz 
koncentrację 

uwagi

Ćwiczenia neurobiku rozwiną 
Twoją uważność - odkryjesz 
nowe wzorce myślenia 
skojarzeniowego, zachowania 
i odczuwania.

Współpracując ze mną, 
możecie Państwo liczyć na 
gimnastykę neuronów, 
bezpieczne metody poprawy 
pracy mózgu i wykorzystanie 
jego potencjału w codziennej 
pracy – długotrwała 
koncentracja, testowanie 
pamięci i radzenie sobie ze 
stresem.

 
 

CO OSIĄGNIESZ?



 

Twoje komórki nerwowe - neurony 
poprawią zdolność wzrostu, adaptacji 

i zmian w obrębie ich połączeń.

Twój mózg zwiększy 
produkcję naturalnych 
substancji odżywczych 

- neurotrofin.

Twój mózg doświadczy 
nowego rodzaju stymulacji 
zmysłowej, wykraczający 

poza rutynę, co doprowadzi 
do wytworzenia się 

w obwodach nerwowych 
nowych wzorców aktywności.



ORGANIZACJA

 
Proponuję Państwu:

● 5 godzin praktycznego warsztatu grupowego 
(max. 30 osób)

● wiedzę opartą na podstawie aktualnych 
badań z zakresu neuronauk

● materiały drukowane
● zestaw pomocy do ćwiczeń
● autorskie ćwiczenia Szkoły Pamięci Sensos 

do pracy z uczestnikami na sali
● przekazywane know-how może być 

natychmiast zastosowane (wybiórczo lub 
kompleksowo) przez uczestników 
w praktyce, jeszcze podczas trwania 
warsztatu
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