
Chcesz poprawić swoje wyniki sportowe? Zmniejszyć 
ilość kontuzji? I czerpać więcej przyjemności zarówno 
z treningów, jak i startów w zawodach?

Podczas warsztatów Elite Athlete Toolkit poznasz  
zestaw narzędzi i taktyk, znanych tylko garstce zawo-
dowców, dzięki którym znacznie łatwiej będzie Ci zosta-
wić konkurencję w tyle i osiągnąć maksimum Twojego 
potencjału. Bonus: techniki, które opanujesz pomogą 
Ci nie tylko znacząco poprawić Twoje wyniki sportowe, 
ale również zwiększyć poziom energii życiowej, tak byś 
miał zawszę siłę na to, co dla Ciebie w życiu naprawdę 
ważne.

Elite 
Athlete 
Toolkit

Szybsza droga 
do nadzwyczajnych 

rezultatów

https://bryza.pl


Oddychaj  
jak Sherpa

Wiele korzyści takiego treningu możesz jednak uzyskać 
również za pomocą odpowiednich  technik oddechowych.

Oxygen Advantage® - rewolucyjna metoda odde-
chowa, która zwiększa wydolność fizyczną i symuluje 
trening wysokogórski - składa się z 7 ćwiczeń. Niektóre  
z korzyści to:

• późniejsze wystąpienie objawów zmęczenia i wyższy 
próg mleczanowy

• wyższe wyniki treningu aerobowego

• lepsza ekonomika biegu

• wyższe VO2 max (pułap tlenowy)

• lepszy transport tlenu do organów i pracujących  
mięśni

• mniejsze odczucie zadyszki w trakcie ćwiczeń  
fizycznych

• opanowanie astmy wysiłkowej

• pomoc w utrzymaniu sprawności w trakcie odpo-
czynku i rekonwalescencji

• większe skupienie i zdolności koncentracji

Czołowi sportowcy  
od dziesięcioleci stosują  

trening wysokogórski, żeby 
zwiększyć swoją wydolność.  



Biegaj  
jak Bolt

Większość biegowych metod 
treningowych skupia się na 
udzielaniu cennych porad 

treningowych, ale nie poruszają  
one głównegozagadnienia: 

„JAK BIEGAĆ?”.

Efekt: Mnóstwo straconej energii i znacznie większe  
ryzyko kontuzji. Metoda Pose jest unikalnym systemem 
re-edukacji ruchowej opartym o obserwacje najlepszych 
biegaczy na świecie. Nauczenie się metody pomoże Ci:

• Wyeliminować kontuzje

• Zwiększyć prędkość i ekonomię ruchu

• Wzmocnić wytrzymałość

• Poprawić koordynację

Trening pozwoli Ci czerpać więcej radości z biegania. 
Metoda już teraz jest stosowana przez czołowych cross-
fitowców i triatlonistów w Polsce i na świecie, by zwięk-
szyć efektywność biegania. Dzięki treningowi możesz 
dołączyć do tych wybrańców.



Kontroluj stres
jak Navy Seal

Cała technika na nic się  
nie zda, jak na końcu  
zawiedzie psychika.

Dlatego trening mentalny  
jest stałą częścią  

przygotowania sportowców  
ze światowej czołówki.

Metoda HeartMath jest oparta o niemal 30 lat badań  
i technologię HeartMath Institute, którego metody zarzą-
dzania energią z powodzeniem są wdrażane m.in. w tre-
ningu sportowców NFL, policji i jednostkach specjalnych 
Navy Seals. Dzięki treningowi m.in.:

• Poznasz podstawy inteligentnego zarządzania ener-
gią i czterostopniowy proces zwiększania rezyliencji 
oparty o badania Heartmath institute.

• Nauczysz się szybkiej metody wyłączania reakcji 
stresowej stosowany m.in. w służbach specjalnych.

• Poznasz mechanizm wchodzenia w tzw. “the zone”, 
optymalny stan psychofizjologiczny, w którym Twój 
układ nerwowy działa najwydajniej.

• Poznasz i przećwiczysz proste narzędzia służące do 
przełączania układu nerwowego w tryb “ładowania 
akumulatorów”.

• I dowiesz się, jak w tym wszystkim może pomóc 
technologia.

Poza tym w programie również morsowanie oraz podsta-
wy naukowe wykorzystania zimna w regeneracji.



Pakiet Plus
(opcjonalny)

Czy intensywność Twoich 
treningów jest optymalna? 

Jak wysoki jest Twój obecny 
pułap tlenowy? 

Czy dajesz sobie wystarczająco 
czasu na regenerację?

Sprawdź efektywność swoich 
treningów i regeneracji  
w oparciu o twarde dane.

Szczególnie, jeśli nie jesteś sportowcem na pełen etat, 
treningi stanowią dodatkowy do codziennych obowiąz-
ków zawodowych stres dla Twojego organizmu. Tym 
ważniejsza staje się odpowiednia efektywność treningu, 
regeneracja i jakość snu. 

Badanie nuChapter to unikalne na rynku polskim  
3-dobowe badanie poziomów stresu i regeneracji opar- 
te o zmienność zatokową rytmu serca (HRV), dzięki  
któremu m.in. zbadasz:

• Jak ciało reaguje na odczuwane i realne obciążenia

• Twój aktualny poziom odporności na obciążenia

• Zdolność do regeneracji

• Wpływ różnych elementów stylu życia na ciało  
(ćwiczeń, emocji, alkoholu, praktyk opartych na 
uważności)

• Długość i intensywność aktywności fizycznej

• Wskaźniki efektywności treningów (VO2 Max, EPOC)

• Wydatek energetyczny

• Czy ciało ma zasoby niezbędne, by sprostać wyma-
ganiom twojego stylu życia

• Ogląd tego jak obecny styl życia wpływa na Twój  
poziom energii



Twoi Trenerzy

Anna Ryczek
Magister psychologii, nauczycielka jogi, instruktorka metody Butejki. Już w cza-
sie studiów zainteresowała się świadomą pracą z umysłem oraz medytacją (m.in. 
vipassaną). W 2012 roku ukończyła kurs instruktorski jogi, a rok później poznała 
prace doktora Butejko, które stanowią pomost pomiędzy tradycyjną jogą a nauko-
wym podejściem do zdrowego oddychania. Zafascynowana tą terapią oddechową 
i jej wynikami uzyskała dyplom instruktora metody Butejki w International Butey-
ko Clinic. Jest tłumaczką i wydawcą książek na temat metody Butejki w Polsce pt.  
„Zamknij usta”, „Spokojny oddech, spokojny umysł” oraz „Kto ma nosa do zdrowia” 
P. McKeown. Członek BPI- Buteyko Professionals International. Wpółorganizatorka 
kursów instruktorskich metody Butejki oraz Tlenowej przewagi (Oxygen Advantage). 
Współpracuje z portalem joga-joga.pl oraz magazynami: Fizjoterapia funkcjonalna  
i Yoga&Ayurveda.

Maciej Jagusiak „Pan Jagoda”
Maciej Jagusiak znany w środowisku sportowym i także oddechowym jako Pan  
Jagoda, to wulkan pozytywnej energii i propagator zdrowego biegania, którym za-
raża wszystkich od wielu lat, jedyny certyfikowany trener Pose Method of Running 
w Polsce, instruktor oddychania metodą Buteyko oraz wykorzystania oddechu jako 
treningu zwiększającego wydolność u sportowców. To także dwukrotny mistrz Polski 
masters na 3000 metrów. Pomaga w poprawie techniki biegowej i pracy nad odde-
chem wielu czołowym sportowcom naszego kraju, a ostatnio pracował z dwoma 
najbardziej utytułowanymi zawodnikami CrossFit, którzy jako pierwsi Polacy repre-
zentowali nasz kraj na mistrzostwach Świata. 

Adam de Nisau
Certyfikowany trener nuChapter™ oraz certyfikowany coach i mentor metody  
Heartmath™. Od prawie 20 lat – jako dziennikarz, researcher i praktyk – eksploruje  
i łączy tematy związane z produktywnością, psychologią pozytywną, pracą z ciałem 
i mindfulness. 

Autor kilkudziesięciu artykułów i wywiadów z ekspertami z obszaru psychologii  
i mindfulness. Moderator paneli dyskusyjnych i keynote speaker w obszarze coachin-
gu i wellbeingu. Współtwórca i redaktor kursów online m.in. z zakresu technik dotle-
niania organizmu, work-life-balance i mindfulness w kontekście zawodowym.

Jako trener, prelegent i moderator współpracował m.in. z Google, Franklin Templeton, 
Innogy, ABB, TEDx Warsaw, Svantek, nuChapter, Social Selling Hub i Ashoka Poland.



Kontakt

Zapisy i informacje formalne:
Izabela Lewandowska

+48 608 688 385 / +48 586 755 464 
i.lewandowska@bryza.pl

Wszelkie pytania dotyczące programu prosimy o przesłanie do Opiekuna Grupy:
Adam de Nisau

+48 508 084 046
adam.denisau@nuchapter.pl

Konto do wpłat
Bryza Sp. z o.o.
ul. Międzymorze 2 Jurata 84-141
Numer konta:

67 1240 2920 1111 0000 4499 0156

Program „Elite Athlete Toolkit” odbędzie się w hotelu Bryza w Juracie w terminie 19-22 marca 2020 roku. W przypadku 
zainteresowania badaniami NuChapter, prosimy o kontakt na kilka tygodni przed warsztatami, aby móc odpowiednio przepro-
wadzić badania oraz omówić wyniki.

Koszt uczestnictwa w programie to 3000 złotych*. Rezerwacja miejsca po wpłacie zaliczki w wysokości 40%. Zaliczka  
może być zwrócona po odwołaniu rezerwacji co najmniej na dwa tygodnie przed terminem, potem przepada. Warunkiem 
uczestnictwa w warsztatach jest wpłata 100% kosztów do 17 marca.

*Pakiet zawiera trzy noclegi, 3 posiłki dziennie, oraz dostęp do kompleksu Wellness hotelu.

*Pakiet Plus (opcjonalne badania NuChapter) to dodatkowy koszt 3000 złotych.

https://bryza.pl
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