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SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
Krzysztof Boczek

tel. 506 061 821, k.boczek@grupazwierciadlo.pl

D L A WSZYST K I C H
od października do czerwca, w sumie 5 semestrów,
Warszawa, Katowice, Poznań, Łódź, Wrocław, Kraków

INSTYTUT PSYCHOLOGII STOSOWANEJ

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

WROCŁAW, WARSZAWA

TRAIN THE TRAINER „PRAWDA W RUCHU”
– SZKOLENIE DLA PROWADZĄCYCH USTAWIENIA
Nieważne, gdzie i kiedy poznałeś ustawienia, ważne, że pracujesz z ludźmi, wykorzystując metodę ustawień rodzin/
systemów i że sam chcesz się rozwijać, doskonaląc swoje
kompetencje. Szkolenie jest dla Ciebie, jeżeli szukasz inspiracji,
opieki, superwizji i wsparcia zawodowego i chcesz przy tym
poznać podstawy filozoficzne ustawień.
Przekażemy ducha pracy Berta Hellingera – zakres szkolenia
krąży wokół jego filozofii i mentalności. Poznasz odmienną
praktykę ustawień (w pracy indywidualnej i grupowej). Podążymy z Tobą drogą odnowy, na której, szanując dotychczasowe
doświadczenia, poddamy się wewnętrznemu oczyszczeniu,
a to, co zostanie nam podarowane, powinno wyjść od razu
na dobre naszym klientom i ich rodzinom: „w służbie miłości
i życia” (Bert Hellinger).
Podstawowe cele szkolenia:
Szkolenie w zakresie duchowych ustawień rodzinnych (Bert
Hellinger) jako „filozofii stosowanej”, jako przeżywanej „Naturalnej Mistyki” i jako „wiedzy o miłości” stosowanej do
życia.
Opieka i profesjonalne wsparcie dla osób prowadzących
ustawienia.
Pogłębienie i rozwój uczestników poprzez dziedzictwo duchowe Berta Hellingera.
Wzmocnienie tego, czego prowadzący ustawienia już się
nauczyli i co zintegrowali w swojej pracy.
Poszerzenie kompetencji za pośrednictwem fenomenologicznej drogi poznania.
Wsparcie dla prowadzących ustawienia w kryzysach i w przypadku syndromu wypalenia.
Pomoc w formie superwizji i osobistych ustawień.
Ćwiczenia, wymiana, ustawienia pod superwizją, feedback
własnej pracy ustawieniowej.
Wspieranie wspólnoty osób prowadzących ustawienia, które
czują się związane z dziełem Berta Hellingera i związane
wspólnym duchem.
Na ścieżkę zmian poprowadzi Cię Gerhard Walper należący do
szczególnej grupy wykładowców, wybranych i wykształconych
bezpośrednio przez Berta Hellingera. Przez 25 lat towarzyszył
Bertowi Hellingerowi, a bezpośrednie spotkania i wymiana
przez ten długi okres ukształtowały go i wzbogaciły. Stał się
jedną z wiodących osób prowadzących ustawienia i jednym
z wiodących trenerów na świecie. Był świadkiem całej drogi
zmiany i rozwoju ustawień.
W wyjątkowy sposób przekazuje dzisiejsze, duchowe ustawienia rodzin z pełnym szacunkiem dla twórcy Berta Hellingera
i jego nowatorskich wglądów.
Tematy, terminy i zgłoszenia na www.szkolaustawien.pl
– Train the trainer
Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową, wpisaną do Bazy
Usług Rozwojowych (PARP). Informacje Renata Pérez, tel. 603 509 501,
e-mail: biuro@szkolaustawien.pl
Serdecznie zapraszamy!
Zdjęcia: Autor zdjęć

CHCESZ OGŁOSIĆ SWOJE WARSZTATY,
KURSY, WYJAZDY ZWIĄZANE Z ROZWOJEM
OSOBISTYM?

D L A WSZYST K I C H

JOGA FESTIWAL. X GÓRSKI MARATON
JOGI W WIERCHOMLI

reklama

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

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

Uczucia i emocje
to najgłębszy i najstarszy
język komunikacji
międzyludzkiej.
Skąd biorą się uczucia?
Jak je odczytać
i zrozumieć?

sklep.zwierciadlo.pl
wydawnictwo_zwierciadlo
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Czym są emocje?

październik 2022 – maj 2023, Smardzewice

PROFESJONALNE SZKOLENIE
PSYCHOTERAPEUTYCZNE
W ZORIENTOWANEJ NA CIAŁO
METODZIE – CORE ENERGETICS
Czy masz poczucie, że twoje życie jest najbardziej prawdziwym wyrazem tego, kim naprawdę jesteś?
Czy w swoich relacjach potrafisz być w pełni
autentyczny?
Czy masz przekonanie, że żyjesz w zgodzie z najgłębszym poczuciem celu w życiu?
Jeśli jesteś psychoterapeutą, czy jesteś w pełni
usatysfakcjonowany narzędziami, jakie posiadasz do
pomocy swoim klientom, i efektami, jakie osiągasz
w swojej pracy?
Jeśli na którekolwiek z pytań odpowiedziałeś NIE, to nie
jesteś sam. Rozpocznij głęboką, wewnętrzną transformację swojego życia z Core Energetics. REKRUTACJA TRWA!
Zapraszamy psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, pracowników socjalnych i medycznych, itp.
Wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swojego
warsztatu pracy z klientem o aspekt pracy z ciałem
i duchowością oraz osoby zainteresowane głębokim,
intensywnym rozwojem osobistym.
Oferujemy:
Czteroletnie szkolenie dające możliwość głębokiego
rozwoju własnego oraz przygotowanie do pracy z klientem
w metodzie Core Energetics.
Curriculum obejmujące m.in.: pracę z przekonaniami,
negatywizmem, duchowością i całą gamę zajęć klinicznych
przygotowujących do zawodu psychoterapeuty.
Międzynarodowa kadra nauczycieli z Europy i USA.
Dwujęzyczne zajęcia, język angielski z profesjonalnym
tłumaczeniem na polski.
Indywidualne podejście i wsparcie dyrektorek szkoły.
Daty zjazdów 2022/2023
26–30.10.2022
18–22.01.2023
22–26.03.2023
24–28.05.2023
MIEJSCE SZKOLENIA: Ośrodek Szkoleniowy Inwest
w Smardzewicach: http://inwest-smardzewice.pl/
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT WARUNKÓW
I PROCEDURY APLIKOWANIA NA SZKOLENIE
NA STRONIE: www.CoreEnergeticsPolska.com
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kursy stopnia Podstawowego metody Theta
Healing®

O
W
O

D L A WSZYST K I C H

26–28 sierpnia, online

KURSY THETA HEALING® – ŚWIADOME
STWORZENIE ZMIANY W SWOIM ŻYCIU!
Za pomocą medytacji w stanie theta możesz: rozpoznać
i usunąć podświadome schematy (programy), obudzić
naturalne moce samouzdrawiania, zredukować stres
codziennego dnia.
Dodatkowo z pomocą metody Theta Healing® możesz
rozwinąć zmysły parapsychiczne, tworzyć dobrostan
w swoim życiu oraz odczytywać przyszłość czy poprzednie wcielenia.
Masz również okazję na poznanie niesamowitych osób
zainteresowanych pozytywnymi zmianami na świecie.
Masz w sobie moc, by stworzyć zmianę!
Prowadząca: Marianna Bartke
– Certyfikowany Instruktor Science
& Master Theta Healing®.
Informacje i zgłoszenia:
Tomasz Bartke – tel. 883 777 980,
e-mail: info@mariannabartke.com,
www.mariannabartke.com

cały rok, online lub Gąski n. Bałtykiem

TAM, GDZIE JEST ZROZUMIENIE, TAM
JEST ROZWIĄZANIE. ZAUFAJ EMOCJOM
KONSULTACJE – jak radzić sobie ze stresem, emocjami i uczuciami; w problemach osobistych, zawodowych
i wychowawczych; w przypadku braku motywacji i energii
do działania.
TRENINGI samoakceptacji i asertywności; motywacji
i planowania przyszłości; umiejętności wybaczania oraz
rezyliencji.
PROGRAMY INDYWIDUALNE – jak odzyskać spokój,
harmonię uczuć i emocji; jak odbudowywać zaufanie
i pewność siebie; jak tworzyć trwałe i szczęśliwe związki;
jak wykorzystać własne zasoby i potencjał.
Miejsce: Ośrodek Wspierania Rozwoju Osobistego nad morzem, Gąski, ul. Piaskowa 5,
lub sesje online.
Prowadzący: Ewa Żukowska – arteterapeuta, twórca programów uwalniania
stresu.
Informacje i zgłoszenia:
Ewa Żukowska, tel./SMS:
603 126 196, e-mail:
kontakt@ewazukowska.pl,
www.ewazukowska.pl

W czasach, kiedy świat stanął na
głowie, trzeba stawiać na to, co najważniejsze. Na relacje z ludźmi,
szczególnie z naszymi bliskimi. Nie
ma nic cenniejszego. W tej książce znajdziecie podpowiedź, jak się
komunikować, żeby się porozumieć.
Jak słuchać i być wysłuchanym.

Serdecznie polecam
Dorota Wellman
Przeczytaj bezpłatny fragment
i zamów w Wydawnictwie Virgo:

www.virgobooks.pl
tel. 691 37 37 31
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