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Resume:
ZAGADNIENIA REALIZOWANE PODCZAS SZKOLENIA
Obrona fizyczna (walka) w sytuacjach zagrożenia to ostatni element samoobrony. Sprowadzanie jej jedynie do tego
aspektu, to szkodliwy, niebezpieczny stereotyp. Zwłaszcza w przypadku kobiet.
W trakcie lekcji skoncentrujemy się więc na psychologicznych aspektach zachowania w sytuacjach zagrożenia.
Będziemy to robić w oparciu o techniki wpływu, perswazji i negocjacji. Niemniej obecne będą również pewne, absolutnie
podstawowe, działania praktyczne.
PROPONOWANE TEMATY POSZCZEGÓLNYCH BLOKÓW:
Psychologiczne aspekty samoobrony. Fundamenty samoobrony
taktyka i strategia w sytuacjach zagrożenia
diagnoza profilu napastnika oraz jak wzywać pomocy i gdzie jej szukać?
gaz, paralizator, pistolet gazowy oraz aspekty prawne samoobrony
punkty bolesne na ciele człowieka i ich wykorzystanie
brońmy się tym co mamy przy sobie
Robert Moskwa
Profesjonalny mówca, siewca idei, trener biznesu (motywacja, komunikacja, wystąpienia publiczne), licencjonowany
Master Practitioner of NLP, jeden z najlepszych sprzedawców w historii Zepter Int. Polska oraz Zepter Int. Australia,
aktor, Międzynarodowy Instruktor Sztuk Walki, licencjonowany trener Karate i Karate Combat, aktualny dwukrotny złoty
medalista Pucharu Europy Karate Shotokan NSKF.
Jest pokładającym wiarę w człowieka humanistą, który pewnego dnia dostrzegł jak wiele przyjemności sprawia mu
kontakt z ludźmi i sianie w ich umysłach rozlicznych idei. Jego charakter ukształtowało karate (jest posiadaczem
czarnego pasa (2. dan w Karate Shotokan, 1. dan w Karate Fudokan). Trenuje ponad 30 lat. Wciąż go zadziwia
nieustannie rosnąca ilość eksperymentów i zasad rodem z sali treningowej, które przenikają do jego szkoleń.
Uwielbia publiczne wystąpienia. Bywa, że porywa tysiące. Od pewnego jednak czasu woli kameralność. Zafascynowany
światem neurolingwistyki zrozumiał potęgę ludzkiej odmienności. W swoich szkoleniach kładzie na to szczególny nacisk.
Motywuje, uczy pięknej sztuki międzyludzkiej komunikacji, bez której trudno o cokolwiek.
Jest absolwentem:
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, kierunek – aktorstwo
w latach 1983 - 1987, Uniwersytet Szczeciński, filologia polska
Przed rozpoczęciem pracy trenerskiej jego doświadczenie zbudowały:
Główny szkoleniowiec w Zepter Int. Polska
The Leading Manager of New South Wales and Australian Capital Therritory, Zepter Int. Australia
Powołanie do życia i zarządzanie niezależnego teatru k2 we Wrocławiu, kilkanaście premier teatralnych, filmowych i
płytowych.
Właściciel Biura Reklamy k2 oraz firmy producenckiej Studio k2
Dział kreatywny w agencjach reklamowych TBWA, McCann Erickson
pomysłodawca, producent i twórca programu telewizyjnego `Strefa Bezpieczeństwa` (TVP1)
Nadal czerpie z następujących doświadczeń:
Wykłady uniwersyteckie
Współpraca z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, współtwórca nowego, podyplomowego kierunku
studiów Corporate Wellnes. W jego ramach poprowadzi swój autorski przedmiot `fizjologia sukcesu`
wystąpienia publiczne (Siewca idei)
prowadzenie imprez, moderowanie konferencji i szkoleń
głos ekspercki (bezpieczeństwo, psychologia w sytuacjach zagrożenia) dla TVP 2, TVP 1, TVP INFO, TVN
Dyrektor Regionalny w VOTUM S.A.
aktualny podwójny złoty medalista Pucharu Europy w Karate Shotokan NSKF.
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Czas trwania jednej lekcji: 30 minut, maksymalna ilość lekcji: 6, konieczne przerwy, minimum 15 minut, ilość
uczestniczek na jednej lekcji: max 30, pomieszczenie: ciepła sala wykładowa, Krzesła ustawione w okrąg, bez stołów. W
przypadku sprzyjających warunków pogodowych możliwość przeprowadzenia lekcji na wolnym powietrzu.
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