WARSZTATY ROZWOJU LATO 2022 / OGŁOSZENIA PŁATNE /
D L A WSZYST K I C H

od października do czerwca, w sumie 5 semestrów,

5–7 sierpnia KRAKÓW – Krowodrza Centrum

Warszawa, Katowice, Poznań, Łódź, Wrocław, Kraków

Konferencyjno-Hotelowe

INSTYTUT PSYCHOLOGII STOSOWANEJ

ROZWOJOWY WARSZTAT USTAWIEŃ

kierunek: psychoterapia (terapia par, terapia rodzin,
interwencja kryzysowa, terapia uzależnień)
Chcesz zmienić swoje życie, poznać swoje słabe i mocne strony,
dowiedzieć się, jak z nimi pracować? Chcesz poprawić swoje
relacje w związku, rodzinie lub w pracy? Chcesz nauczyć się
fachowo i odpowiedzialnie pomagać innym? Do tej pory nie
było okazji ani czasu, aby zdobyć doświadczenie i wiedzę
z zakresu psychologii i psychoterapii? Ta szkoła jest dla Ciebie!
Kształcimy specjalistów nastawionych na pracę z klientem.
Przekazujemy rzetelną wiedzę, uczymy praktycznych umiejętności i technik psychoterapeutycznych. Zatrudniamy wyłącznie
profesjonalną kadrę.
Zajęcia weekendowe dwa razy
w miesiącu oraz trening psychologiczny wyjazdowy, sześciodniowy raz
w semestrze.
Informacje: IPS, tel. 577 950 470,
e-mail: studium@psychologia.org.pl,
www.psychologia.org.pl

Aby z sukcesem podążać własną drogą, potrzebujemy wglądu
w siły, z którymi jesteśmy związani. Istotne są trzy obszary:
1. Nasze pole przodków: kto należy do rodziny oraz jakie losy
i doświadczenia ukształtowały naszych rodziców i nasz system
pochodzenia?
2. Biografia: w jakich okolicznościach dorastaliśmy i do czego,
być może, nadal jesteśmy zobowiązani?
3. Zadania życiowe i doświadczenia, które już wnieśliśmy
w życie, a chcemy je uznać i ukształtować.
Na tym warsztacie poznasz te siły, ich powiązania i uwolnisz
fiksacje, poszerzając tym samym swoje możliwości.
Na ścieżkę zmian wprowadzi Cię Wolfgang Deußer – terapeuta systemowy i superwizor pracujący metodami niekonwencjonalnymi w obrębie psychoterapii. Certyfikowany
terapeuta Europejskiego Zrzeszenia Psychoterapii (EAP),
prowadzący ustawienia rodzin od 1995 roku i uczący ustawień
od 2000. W latach 2007–2020 wykładowca u Berta Hellingera
– Hellingerschule International w Europie, Ameryce Południowej i Azji. W Polsce od 2007 roku we współpracy z Gerhardem
Walperem i Szkołą Cichych Ustawień.
Zgłoszenia na www.szkolaustawien.pl
– WARSZTATY.
Jesteśmy certyfikowaną firmą
szkoleniową, wpisaną do Bazy Usług
Rozwojowych (PARP). Informacje:
Renata Pérez, tel. 603 509 501,
e-mail: biuro@szkolaustawien.pl
Serdecznie zapraszamy!

D L A WSZYST K I C H
lipiec – wrzesień, Wrocław, Warszawa, Gdynia

HELLINGEROWSKA SZKOŁA USTAWIEŃ
najbliższe moduły szkoleniowe

Miłość, choroba i uzdrowienie, 14–18.07.2022 Wrocław
Superwizja. Elementy mocnego trzymania. Praktyka
ustawień, 18–22.08.2022 Warszawa
Porządki sukcesu. Sukces w życiu, pracy i firmie,
22–26.09.2022 Gdynia
W Polsce i Europie szkolimy od ponad 15 lat! Oferujemy ośmiomodułowy cykl szkoleniowy hellingerowskich ustawień – zakończony certyfikatem. Z nami poznasz ustawienia, nauczysz się
z nich korzystać i stosować je w życiu. Z nami uporządkujesz
swoje relacje i być może obierzesz nowy kierunek. Z nami
nauczysz się, jak radzić sobie w trudnych momentach oraz ustawieniowo i skutecznie towarzyszyć innym. Naszym zadaniem
jest przekazanie aktualnej wiedzy i doświadczenia z zakresu
metody pochodzącej wprost od Hellingerów.
Więcej informacji na www.szkolaustawien.pl – SZKOŁA
W czasie każdego szkolenia zapraszamy również na ustawienia
własne w ramach warsztatów ustawieniowych – więcej informacji na www.szkolaustawien.pl – WARSZTATY
Prowadzący:
Gerhard Walper – jeden z najbliżych, długoletnich współpracowników Berta Hellingera, były wykładowca Hellinger Sciencia®
/Hellinger Schule.
Jesteśmy certyfikowaną firmą
szkoleniową, wpisaną do Bazy Usług
Rozwojowych (PARP). Informacje
Renata Pérez, tel. 603 509 501,
e-mail: biuro@szkolaustawien.pl
Serdecznie zapraszamy!

D L A KO B I E T
15–17 lipca, Nieprześnia 1, k. Bochni (woj. małopolskie)

PRZEBUDZONA – WARSZTAT O SEKSUALNOŚCI
I DUCHOWOŚCI DLA KOBIET JUŻ PO RAZ 4!
Tym razem w unikatowym połączeniu psychoterapeutycznej
pracy z ciałem w metodzie Core Energetics z pracą bazującą na
kobiecych kręgach; duchowością kobiecą, intuicją i śnieniem.
Korzystając ze wsparcia swoich sióstr z grupy, procesu
psychoterapeutycznego, rytuału i swojej własnej mądrości,
będziecie miały szansę pokonać strachy i zahamowania
i dotrzeć do swojej prawdziwej seksualności, zmysłowości
i duchowości, przekonując się, że to wszystko jest jedną
i tą samą Energią Życiową. FB: https://www.facebook.com/
events/725154565323576/?ref=newsfeed
Prowadzące: Ala Konopko-Ulanecki – psychoterapeutka
Core Energetics, dyrektorka Polskiego Instytutu Core
Energetics, www.coreenergeticspolska.com.
Agnieszka Pastuszek
– trzymająca kręgi.
INWESTYCJA – 1200 zł.
REJESTRACJA i więcej
informacji:
Watahakobiet@gmail.com

Zdjęcia: Autor zdjęć

D L A WSZYST K I C H

WARSZTATY ROZWOJU LATO 2022 / OGŁOSZENIA PŁATNE /
D L A WSZYST K I C H

J O GA I M E DY TACJ E

21–28 sierpnia, Wierchomla Mała (woj. małopolskie)

lipiec: 9–15, Nieprześnia 1 pod Krakowem

JOGA FESTIWAL. X GÓRSKI MARATON JOGI
W WIERCHOMLI

PRZYSTANEK JOGA – TYGODNIOWA ODNOWA
Z JOGĄ, ODDECHEM I MEDYTACJĄ

Największa jogowa impreza w Polsce, która ma już
10-letnią tradycję. To będzie TYDZIEŃ DOBRYCH ZDARZEŃ
– praktykowania różnych rodzajów jogi, ciekawych warsztatów
i prelekcji, pysznego vege jedzenia i spotkań z niezwykłymi
ludźmi. Festiwal to też relaksujące koncerty, pokazy, strefa
wystawców oraz wspaniali Goście propagujący zdrowy styl
życia. Pojawią się m.in.: specjaliści od irydologii, mikrobioty
jelitowej i ziół, zastosowań konopi indyjskich, od metody
TRE i jogi twarzy. W Wierchomli będą także joga i animacje
dla najmłodszych.
Prowadzący: Podczas Festiwalu zaplanowano 120 h różnego
rodzaju jogi, np. joga Iyengara, joga funkcjonalna, Vinyasa
Joga, joga hormonalna, kręgosłupa i klasyczna, Aerial Joga
i Spiral Joga. Zajęcia prowadzone będą przez najlepszych
nauczycieli w Polsce, m.in. Wiktora Morgulca, Katarzynę
Enerlich, Michała Kudzię czy Hanię Gryzińską.
Cena: od 2500 zł/os. w pokoju 2-osobowym (cena zawiera
nocleg, wyżywienie,
program).
Informacje i zgłoszenia: Joga Festiwal, tel.
513 027 059, e-mail:
zapisy@jogafestiwal.pl,
www.jogafestiwal.pl

Zapraszam na cudowne wakacje z jogą w pięknym dworku
nad stawem. Taki wyjazd zregeneruje Cię, odmłodzi, doda sił
i stanie się źródłem inspiracji do świadomego życia. Poprzez
połączenie ruchu, oddechu i medytacji uruchomisz zasoby
energetyczne organizmu, pozbędziesz się toksyn, wysmuklisz ciało, rozbudzisz w sobie witalność i radość.
W programie codziennie: 2 sesje jogi, w tym: Vinyasa, Sivananda, Yin, Joga twarzy oraz 1 sesja oddechowo – medytacyjna, praktyki wyciszające, koherencja serca oraz medyczny Chi
Kung, pyszna dieta wegetariańska. Dodatkowo płatne masaże.
Prowadząca: Kasia Bem, nauczycielka jogi i medytacji
(II stopnia, tytuł Master of Yoga,
RYT 800) autorka bestsellerów: „Happy Life. Sztuka
Odpuszczania", „Happy Detoks”, „Happy Uroda” i „Happy
Joga”.
Informacje i zapisy:
happy@kasiabem.com,
tel. 601 290 105,
www.kasiabem.com
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17–23 lipca, Karwieńskie Błota nad Bałtykiem

CENTRUM COUNSELLINGU GESTALT
ZAPRASZA NA WAKACJE W DUCHU GESTALT
Gestaltowskie obozy dla dzieci i młodzieży w przyjaznym
środowisku – doświadczona kadra, rówieśnicy, rozwój,
przyroda, przygoda.
24–30.07 – Mój Pierwszy Obóz dla dzieci w wieku 7–11 lat,
Ryczywół
26.06–9.07 – dla dzieci w wieku 7–11 lat, Domaniewice
3–16.07 – dla młodzieży w wieku 12–18 lat, Poronin
Obóz warsztatowy MŁODZI DOROŚLI 31.07–6.08 – wyjazd
dla osób w wieku 18–22 lata, wypoczynek i rozwój osobisty.
Od 27 lat organizujemy gestaltowskie obozy wspierające rozwój
dzieci i młodzieży. Nasza wykwalifikowana kadra to doświadczeni wychowawcy i trenerzy rozwoju osobistego. Więcej informacji
na naszej stronie: www.obozy.haller.krakow.pl
oraz pod telefonem: 660 085 500
i mailowo: gestalt@haller.krakow.pl
Zapraszamy na VI edycję wyjazdowego warsztatu z Olgą Haller i Jackiem Pansterem w Kikowie w terminie 6–11.09.2022
– „Po-godność Bycia Człowiekiem” – proces twórczy w terapii
Gestalt.
Jesienią zapraszamy
na 33. Edycję Kursu Umiejętności Interpersonalnych
i Podstaw Pomagania.
Więcej informacji na stronie: www.gestalt.haller.
krakow.pl

WAKACJE Z JOGĄ HORMONALNĄ
Wakacje z jogą hormonalną, jogą wg Sivanandy, zajęciami
Zdrowy Kręgosłup, oddechem, medytacjami i relaksacjami:
dobrostan z widokiem na nadmorskie zachody słońca.
Joga hormonalna: naturalny sposób na optymalny poziom
żeńskich hormonów, profilaktyka i leczenie zaburzeń hormonalnych: klimakterium i menopauzy, PCOS, niepłodności,
PMS, przedwczesnej menopauzy, niedoczynności tarczycy,
obniżonego libido. Poprawisz samopoczucie i wygląd, odprężysz się, wzmocnisz ciało, poprawisz działanie narządów
wewnętrznych, zregenerujesz ciało i duszę. Łagodna joga
dla kobiet w każdym wieku.
Prowadzi Irena Kertyczak – nauczycielka jogi i terapeutka jogi hormonalnej, coach zdrowia i żywienia,
konsultantka ajurwedy, instruktorka technik relaksacyjnych, trenerka
rozwoju osobistego.
Informacje: www.happyyoga.pl;
joga hormonalna.pl,
tel. 663 416 558.
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