
• Profesor nadzwyczajny psychologii na Uniwersytecie SWPS 

• Honorary professor na uniwersytetach Stellenbosch              
oraz Visiting w Kapsztadzie oraz Renmin w Pekinie  

• Inspiruje menedżerów i liderów biznesu na całym świecie. 
Występował w 30 krajach na 5 kontynentach 

• Laureat Nagrody Prezydenta RP, Premiera RP, Fundacji 
Nauki Polskiej, Stypendium Fulbrighta, Członek Honorowy 
Executive Club 

• Finalista konkursu Ernst&Young - Przedsiębiorca Roku 2015 

• Publikuje w prestiżowych czasopismach naukowych              
i branżowych na całym świecie 

• Zasiada w Zarządzie NMSBA - Towarzystwa Neuronauki 
Konsumenckiej, zrzeszającego przedstawicieli nauki                  
i biznesu z 85 państw 

• Założyciel dwóch firm. NEUROHM prowadzi nowoczesne 
badania emocji dla działów HR, sprzedaży, marketingu i PR. 
W Inemo szkoli, jak korzystać z neurowiedzy o emocjach         
w życiu zawodowym i prywatnym  

• Autor książki ,,Emo Sapiens. Harmonia emocji i rozumu.’’ 

Prowadzący: 

Prof. Rafał Ohme 
 Ekspert w dziedzinie emocji. Światowy pionier w obszarze neuronauki konsumenckiej. 
Od 20 lat  prowadzi badania i konsultacje na temat emocji w komunikacji i zarządzaniu 



Propozycja wykładu I 

Pasja w świecie rozumu 

W XX wieku odkodowano ludzki genom. 
Dziś świat skupia się na poznaniu mózgu. 
W awangardzie tych badań działa 
neuronauka, która korzystając 
z nowoczesnych technologii neuro-
obrazowania, odkrywa prawdziwą naturę 
człowieka.  
 

Do zmysłów nieustanie docierają miliony 
informacji – z większości nie zdajesz sobie 
sprawy. Tak twój mózg gromadzi 
w podświadomości gigabajty danych: jak 
żyć, komu ufać i czego unikać. Cała ta 
wiedza to intuicja – Anioł Stróż, który stale 
się tobą opiekuje i podpowiada, co robić. 
Naucz się z niej świadomie korzystać,          
a intuicja nigdy cię nie zawiedzie. 
 

Największym odkryciem neuronauki jest 
rola emocji. Czy wiesz, że one zawsze 
poprzedzają myślenie? Dowiedz się, jak 
korzystać z tej wiedzy w pracy i życiu 
osobistym.  

Intuicja, a nie rozum, jest najlepszym instrumentem odczytywania tego, 
co dzieje się między ludźmi.  

EMOCJE INTUICJA KOMUNIKACJA 



Propozycja wykładu II 

Zmiana 

Niestety mózg nie znosi zmian, gdyż te 
wybijają go z rutyny. Każda modyfikacja 
kosztuje go ogromnie dużo wysiłku, a i bez 
tego to najbardziej energochłonny organ 
naszego ciała. Co więcej, okazuje się, że 
trwanie w utartych schematach nie tylko 
przyczynia się do zawodowego lub 
osobistego wypalenia, ale także postarza!  
 

Na szczęście neuronauka wie, jak sobie 
z tym radzić. Udowadnia, że mózg staje się 
elastyczny, gdy mu się pomaga. 
Neurofitness sprawia, że zachowujesz 
elastyczność oraz skłonność do 
nieszablonowego myślenia. Otwiera cię na 
nowe, dodaje entuzjazmu i wigoru. To 
intensywny trening dla mózgu, ale dla 
ciebie – wyłącznie zabawa i relaks.  
 

Pamiętaj, że aby zdobyć coś, czego nie 
mamy, musimy robić coś, czego nigdy nie 
robiliśmy! 

Mózg nie lubi zmian, ale jeśli się go do nich zachęci i przyzwyczai, będzie nam wiernie służył 
i zapobiegał wypaleniu oraz pasywności 

KREATYWNOŚĆ ENTUZJAZM 
WYBICIE  

Z RUTYNY 



Propozycja wykładu III 

Komunikacja 

Nawet najlepsze tłumaczenie nie jest 
wierne. Podobnie jest z pracą mózgu, który 
przetwarza napływające komunikaty nie 
dokładnie, ale tak, żebyśmy się czuli 
komfortowo. Owe zniekształcenia są 
źródłem problemów komunikacyjnych. 
Neuronauka pozwoli ci je poznać i nauczy 
cię, jak unikać nieporozumień i konfliktów.   
 

Natura wyposażyła cię w specjalne 
struktury w mózgu: neurony lustrzane. 
Dzięki nim jesteś w stanie lepiej rozumieć 
swojego rozmówcę, czuć to, co on, a nawet 
przewidywać jego intencje. Przyjmowanie 
perspektywy rozmówcy jest jedną                
z najważniejszych umiejętności                    
w komunikacji i zarządzaniu. Naucz się jej, 
aby stać się mistrzem dialogu i negocjacji! 

FEEDBACK PUŁAPKI PERSPEKTYWA 

Mózg wciąż uczy się komunikować za pomocą słów i nadal popełnia proste błędy. 
Aby ich uniknąć, naucz się je rozpoznawać i wchodzić w perspektywę rozmówcy.   



Propozycja wykładu IV 

Smart Power 

Hard Power to styl zarządzania za pomocą 
nagród i kar. Soft Power opiera się 
na wartościach oraz inspirowaniu wizją. 
Silne strony obu tych podejść łączy i rozwija 
Smart Power –  zarządzanie, które bazuje 
na neurowiedzy.  
 

Nowoczesne badania mózgu udowodniają, 
że emocje motywują do działania lepiej niż 
logika i racjonalna argumentacja. 
Natomiast podświadomość i intuicja to 
niedoceniane aspekty umysłu, których 
poznanie i wykorzystanie daje przewagę 
w podejmowaniu decyzji i w negocjacjach. 
Wykorzystaj tę wiedzę! 
 

Dowiedz się, jak ważną rolę w biznesie 
odgrywają wyższe emocje, oparcie               
o wartości i rozwój osobisty. Sprawdziliśmy 
to, badając polskich przedsiębiorców. 
Poznaj ich wyniki i wykorzystaj w swojej 
pracy. 

 

 

 

Odkrycia neuronauki rewolucjonizują zarządzanie. Poznając Smart Power, dowiesz się,  
z jakich metod korzystają dziś liderzy Doliny Krzemowej i nie tylko 

ZAANGAŻOWANIE EMOCJE ZARZĄDZANIE 



Propozycja wykładu  V 

Power Speech 

Neuronauka obrazuje pracę mózgu 
w czasie rzeczywistym. Dzięki temu 
poznajemy prawdziwą naturę człowieka. 
Odkrywamy motywujące działanie emocji, 
gigantyczną wiedzę zgromadzoną                
w podświadomości oraz intuicję, która 
nawiguje nas w zawiłych relacjach z innymi 
ludźmi.   

Czy chcesz, żeby mózg był twoim wiernym 
przyjacielem? Żeby jak Anioł Stróż 
nieustanie się tobą opiekował i dbał 
o ciebie? Żeby bronił cię przed wypaleniem 
i był zawsze otwarty na nowe wyzwania?   
 

To możliwe, jeśli będziesz o niego dbać. 
Neurofitness sprawia, że zachowujesz 
elastyczność oraz skłonność do 
nieszablonowego myślenia. To intensywny 
trening dla mózgu, ale dla ciebie – 
wyłącznie zabawa i relaks.  
 

Życie jest krótsze niż sądzimy. Jeśli masz 
coś do zrobienia, to teraz jest dobry 
moment, żeby zacząć! 

 

 

 

W naszych neuronach drzemie ogromy potencjał.  
Wydobądź go i wykorzystaj! To łatwiejsze niż myślisz. 
 

INSPIRACJA  
I DZIAŁANIE 

WYTRWAŁOŚĆ 
ODKRYWANIE  
POTENCJAŁU 



Propozycja wykładu  VI 

Zarządzanie 2.0 

W XXI w. dobre zarządzanie angażuje 
intuicję, opiera się na wartościach                 
i inspiruje dzięki wizji. Czy wiesz, że              
u podstaw tych mechanizmów leżą procesy 
biologiczne? Wykorzystaj tę wiedzę               
i zdobądź przewagę w umiejętności 
Zarządzania 2.0. 

 

Neuronauka odkrywa niedocenianą 
wcześniej rolę emocji, podświadomości       
i intuicji. Podpowiada, że emocje motywują 
lepiej niż informacje, a inspirować należy 
wartościami i zaangażowaniem. Pokazuje, 
że coraz większą rolę pełnią umiejętności 
miękkie: odczytywania emocji jednostek     
i wyczuwanie nastrojów grupy. 

 

Przekonaj się, że Zarządzanie 2.0 zależy 
w równym stopniu od rozwoju osobistego 
twoich pracowników, jak i twojego. Poznaj 
również metody, jak troszczyć się o siebie, 
by móc skutecznie dbać o innych i o losy 
twojej firmy. 

BUDOWANIE  
RELACJI 

WARTOŚCI ROZWÓJ 

Liderzy neurowiedzy to osoby, które posiadają znakomity warsztat, 
ale potrafią także wyczuwać i kształtować emocje w zespole 



Propozycja wykładu  VII 

Wprowadzenie doMindSpa 

Ten autorski program został stworzony 
przez Prof. Rafała Ohme na podstawie 
doświadczenia i wieloletniej pracy w roli 
naukowca, wykładowcy  

 oraz przedsiębiorcy.  
 

Chcesz dowiedzieć się, co robić,                        
by zwiększyć elastyczność mózgu, jego 
gotowość do zmian oraz skłonność                    
do nieszablonowego myślenia? Jak 
uodpornić się na stres wywołany zmianą 
oraz nabrać zdrowego dystansu do siebie                  
i innych? Nauczyć się jak odreagowywać 
stres, a jak resetować umysł przed ważną 
rozmową lub spotkaniem?  
 

Poznaj sposoby pogłębiania inteligencji 
emocjonalnej, aby lepiej rozumieć innych, 
a tym samym odczytywać ich potrzeby                  
i oczekiwania.  

POSZERZAJ 
HORYZONTY 

WALCZ Z 
WYPALENIEM 

ZADBAJ  
O SIEBIE 

BĄDŹ 
KREATYWNY 

Zarządzanie emocjami według zasad neuronauki 



Propozycja wykładu  VIII 

Emo Sapiens. Harmonia emocji i rozumu 

Żyjemy w świecie przepełnionym technologią. 
Korzystamy z niej coraz śmielej, bo widzimy jak 
wielkie przynosi korzyści. Nie zauważamy,  
że tracimy przy tym trzy zmysły: smaku, węchu  
i dotyku. Jednocześnie zagłuszamy to, co mówią 
nam emocje, ciało, intuicja i podświadomość. 
Odcinamy się od bezkresnej mądrości,  
którą przez miliony lat ewolucji wypracowywała 
Matka Natura. 

 

Na szczęście nowoczesne technologie przynoszą 
również rozwiązania. Pozwalają zajrzeć w głąb 
ludzkiej psychiki i odkryć tajniki mózgu. Neuronauka 
bada go i stwierdza jednoznacznie: należy łączyć 
geniusz emocji z potęgą intelektu. Być Emo Sapiens 
– człowiekiem, który korzysta na co dzień z tych 
dwóch nieskończonych zasobów. 

 

Chcesz żyć w pełni? Słuchaj ciała, serca i głowy. 
Następnie w zrównoważony sposób rozwijaj ich 
potencjał. Podpowiem Ci, jak to robić. 

Wysiłek fizyczny i multisensoryka zmieniają nas na lepsze.  
Zabierają stres, dają energię do działania i budzą z cyfrowego letargu 

ROZWÓJ RÓWNOWAGA DZIAŁANIE 



„Prof. sprawił, że 
mam większą ot-

wartość na zmiany   
i nowości, często 

wracamy do niego 
w rozmowach z 

zespołem.”  

„Pan Profesor    
ma fantastyczny 

kontakt  z publiką. 
Wykłady prowadzi 
z wielką charyzmą. 

Nie da się ich nie 
słuchać!” 

„Niezwykły 
wykład  - 

energetyczny 
i działający 
na emocje.” 

„Inspirujący  
przekaz otwierający  
na szersze myślenie.  

Nie często zdarza 
się, że naukowiec 

potrafi tak przykuć 
uwagę.” 

„Powinniśmy 
kierować się 

emocjami i na nich 
budować relacje – 

arkusze kalkulacyjne 
mają nam w tym 

tylko pomóc, a nie 
wyręczyć.” 

Wybrani klienci i opinie  
o warsztatach Prof. Ohme 



„Prof. Rafał Ohme jest człowiekiem absolutnie wybit-
nym w swojej dziedzinie. Dzięki wielkiej pasji do neuro-
psychologii, ogromnej wiedzy i charyzmie porywa tłumy. 
Wykład Profesora był zdecydowanie jednym z najbar-
dziej inspirujących i motywujących wydarzeń, w których 
miałem zaszczyt uczestniczyć. Mam nadzieję, że ten 
udany początek zaowocuje długotrwałą współpracą.” 
Rafał Gołębiewski 
Head of Business Development Elavon Polska 
Warszawa, POLSKA 

Opinie ekspertów 

„Spotkania z Rafałem Ohme są dla mnie dużą 
przyjemnością i ogromną inspiracją. Otwierają nowe 
przestrzenie i motywują do wyjścia poza utarte 
schematy i nawykowe działania.” 
Sławomir Jędrzejczyk 
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych PKN ORLEN 
Warszawa, POLSKA 

„Prof. Ohme to niezwykła postać. Spotkanie z nim było 
inspiracją dla wielu z uczestników SAP Forum 2015. 
Pokazał nam, jak dzięki odkryciom neuronauki 
zmieniają się dotychczasowe wyobrażenia o naturze 
człowieka, a także jak ważne są emocje i pasja w 
organizacji. Prof. zapoznał nas z metodami badań 
konsumenckich, bazujących na najnowszych odkryciach 
psychologii eksperymentalnej. Przenoszą się one na 
wiele obszarów działalności firm – chociażby HR, 
sprzedaż czy marketing. To wszystko stanowi dla nas 
cenną wartość. Wiedza i technologia to podstawy 
nowoczesnego, bardziej elastycznego i sprawnego 
biznesu - takiego, jaki SAP pomaga kształtować swoim 
klientom każdego dnia.”  

Kinga Piecuch  
Prezes Zarządu SAP Polska 

Warszawa, POLSKA  

„Prof. Ohme to człowiek wyjątkowy – charyzmatyczny, 
inspirujący, z ogromną wiedzą na temat ludzkiej psychiki. 
Zdolny porwać tłumy i zainicjować zmianę 
u największych sceptyków. Wykład prof. Ohme to jazda 
bez trzymanki przez siłę emocji i intuicji, a także 
wspaniały show, który mija zdecydowanie za szybko. 
Dziękujemy za uświadomienie, że najważniejsze jest 
czucie, prezesi po prostu czasem muszą wyłączyć 
neurony lustrzane, a kobiety są bardziej i to pod każdym 
względem.” 

Magda Taczanowska 
Dyrektor Public Sector Microsoft Polska 

Warszawa, POLSKA 

„Wykład Prof. Ohme został wysoko oceniony przez 
uczestników dorocznego spotkania kadry menedżer-
skiej firmy PwC (ponad 350 osób). Jego przekaz był 
inspirujący, często intrygujący, a jednocześnie 
zabarwiony dobrym poczuciem humoru.” 
Adam Krasoń 
Prezes PwC 
Warszawa, POLSKA 

„Współpraca z Panem Profesorem od pierwszej rozmo-
wy była bardzo profesjonalna i sympatyczna. Temat 
oraz sposób prezentacji zebrały najwyższe laury w 
praktycznie wszystkich ankietach oceniających Kongres, 
które wypełniało ponad tysiąc agentów ubezpieczenio-
wych i menedżerów sprzedaży naszej firmy. Wskazywali 
oni tę prelekcję jako jeden z najistotniejszych punktów 
spotkania. Jako organizatorzy z przyjemnością odbiera-
liśmy gratulacje za wybór gościa.” 

Elżbieta Wójcik  
Wice Prezes Aviva GI 

Warszawa, POLSKA  



„Warsztat Prof. Ohme powinien być sesją obowiązkową 
dla wszystkich  agencji reklamowych, które chcą 
przyczynić się do realizacji celów biznesowych klientów.  
Patrząc z perspektywy  klienta – wolę rozmawiać 
z agencją o korzyściach biznesowych i celach kampanii, 
a nie o koncepcji kreatywnej. Kiedy priorytety są 
ustalone i mamy właściwą opinię klienta, wtedy 
wszystko zdaje się układać  w bardziej naturalny 
sposób.”  

Piret Reinson 
Dyr. Komunikacji i Marketingu Nordea Banking  

Talinn, ESTONIA 

Opinie ekspertów 

„Prof.. Ohme jest bardzo zaangażowany w aplikowanie 
poznawczej neuronauki do celów biznesowych, jego 
oddanie i profesjonalizm są imponujące. Nasz zespół, 
wraz z prowadzonym przez Prof. Ohme zespołem 
z Polski, stworzył COCOLAB, którego celem jest 
stosowanie poznawczej neuronauki w dziennikarskiej 
komunikacji. Rezultaty są niezwykłe, a w przyszłości 
oczekujemy jeszcze więcej!” 

Profesor Yu Guoming 
Prodziekan Szkoły Dziennikarstwa, Uniwersytet Renmin  
Pekin, CHINY 

„Współpraca z Profesorem Ohme to dla nas nie tylko 
prawdziwe wyróżnienie, ale również ogromna 
przyjemność. Jego wiedza, błyskotliwość i  poczucie 
humoru wywierają wrażenie na nas wszystkich. 
Bardzo rzadko spotyka się takiego naukowca!”  

Dr. Jingyi Liu,  
Kierownik Badań, Panmedia Institute, CUC  

Pekin, CHINY 

„Prof. Ohme wystąpił w roli prelegenta podczas 
organizowanej przez NMSBA drugiej edycji 
Światowego Forum Neuromarketingu w Brazylii. W 
sekundę udało mu się przykuć uwagę publiczności, 
łącząc rozrywkę z wartościową wiedzą i ciekawymi 
przykładami. Wszyscy byli pod wielkim wrażeniem 
jego wystąpienia.” 

Carla Nagel 
Dyrektor NMSBA 

Amsterdam, HOLANDIA 

„Cieszę się, że drogi prof. Ohme oraz nasze skrzyżo-
wały się kilka lat temu. Jego idee zainspirowały nas 
do odkrywania nowych obszarów, jakich nie znaliśmy 
nigdy wcześniej.” 
Peter Klein  
MSW.ARS Research Inc 
Nowy Jork, USA  

„Prof. Rafał Ohme to wyjątkowy, światowy autorytet 
w dziedzinie consumer neuroscience. Jego wyborne 
naukowe zaplecze pozwala mu oferować nowe 
rozwiązania starych problemów. Jest doradcą wielu 
międzynarodowych korporacji. Oferuje wnikliwe 
spojrzenie na to jak firmy mogą wykorzystać swoją 
markę w dobie gwałtownie zmieniającego się rynku.” 
Christo Boshoff  
Profesor Uniwersytet Stellenbosch  
Kapsztad, RPA  


