
a tu migawki z naszYCH pOPRZEDNICH SPOTKA N
z cyklu Duch i materia.  

Moc Zywiolow w  naszym ciele i zyciu

...

         Jak wiecie, oœrodek w Zwardoniu zakoñczy³ dzia³alnoœæ w styczniu 2012, st¹d musia³yœmy 
poszukaæ nowego miejsca na nasze spotkania. Najbli¿sze marcowe warsztaty odbêd¹ siê w 
USTRONIU - JASZOWCU, w Oœrodku "Leœnik". Ze wzglêdu na to, ¿e zmieniliœmy miejsce na 
bardziej presti¿owe ;-), st¹d wy¿sze s¹ koszty zakwaterowania i wy¿ywienia. Dlatego cena tych 
warsztatów wynosiæ bêdzie 460 z³.

Cena spotkania to 460 zù i obejmuje: 
 
 -  zakwaterowanie
 -  wyýywienie: 2 úniadania i 3 obiadokolacje
 -  joga i pranayama
 -  czæúã wykùadowa
 -  ãwiczenia
 -  wizualizacje 
 -  medytacje
 -  koncerty gongów i mis tybetañskich.

HARMONOGRAM POBYTU:

Pi¹tek 16 marca 2012:

10.00 – 10.30 przyjazd do oœrodka
12.00 – 13.30 „kó³eczko” – poznajemy siebie
14.00 – 16.00 joga na „dobry pocz¹tek”
16.30 obiadokolacja
17.30 – 19.30 zajêcia (psychosomatyka – krótka powtórka „co mówi nasze cia³o”)
20.00 – 20.30 pok³ony + 15 minut medytacji klasycznej
20.30 – 21.30 k¹piel w dŸwiêku mis i gongów

Sobota 17 marca 2012:

07.00 – 08.30 joga + pranayama
08.30 – 09.00 pok³ony + medytacja
09.15 – 10.00 œniadanie
10.00 – 12.30 zajêcia (przyczyny psychosomatyczne chorób)
12.30 – 14.00 przerwa na II œniadanie
14.00 – 16.30 joga + pranayama
17.00 obiadokolacja
18.00 – 19.30 zajêcia (psychosomatyka, æwiczenia, wizualizacje)
19.30 – 20.00 pok³ony + medytacje
20.00 – 20.30 medytacja Œwiêtej Przestrzeni Serca
20.30 – 21.30 k¹piel w dŸwiêku mis i gongów

Niedziela 18 marca 2012:

07.00 – 08.30 joga + pranayama
08.30 – 09.00 pok³ony + medytacja
09.15 – 10.00 œniadanie
10.00 – 12.30 zajêcia (psychosomatyka, æwiczenia, wizualizacje)
12.30 – 14.00 przerwa na II œniadanie
14.00 – 16.30 joga + pranayama
16.30 – 17.00 po¿egnanie
17.00 obiadokolacja

Program jogi bædzie dostosowany do moýliwoúci wszystkich uczestników.

ZAPISY telefonicznie lub mailowo:

Aleksandra Ýochowska tel. 531 576 198 mail: 

Maria Kerth tel. 505 965 226 mail: 

Zaliczka w kwocie 150 zù pùatna gotówkà lub na konto  

20 1140 2017 0000 4002 0292 7945 

z tytuùem wpùaty „Udziaù w spotkaniu listopadowym”.  

Proszæ zabraã ze sobà (jeýeli Pañstwo posiadacie): matæ do jogi, poduszki 
do medytacji,         

koc i/lub úpiwór do przykrycia, odzieý sportowà.

Terminy i tematy nastæpnych spotkañ bædà podane na stronie:

    

 

 i

ola@medytacja.net

melesb@wp.pl

 
                                                                          www.dobryogien.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
                                    
                          Aleksandra Ýochowska Maria Kerth 

Zapraszamy Was na kolejnà „edycjæ” spotkania „DUCH I MATERIA”, 
która odbædzie siæ w Ustroniu w dniach 16-17-18 marca 2012.

Tematem tego spotkania jest  PSYCHOSOMATYKA. Podobnie jak poprzednio, nasze 
spotkanie poùàczy pracæ z ciaùem (joga dla wszystkich), oddychaniem (pranayama), 
umysùem (wykùady, dyskusje, wizualizacje) i duchem (medytacje, bycie „tu i teraz”). 
Nie zabraknie czasu na zabawæ, relaks, spacery – w piæknym otoczeniu gór, lasów - 
NATURY.

„PSYCHOSOMATYKA 
– CZÊŒÆ II – 

JAKIE S¥ PRZYCZYNY CHORÓB”

Na naszym listopadowym spotkaniu rozwa¿aliœmy jaki jest wp³yw psychiki na 
funkcjonowanie cia³a cz³owieka. Rozpatrywaliœmy, co poszczególne czêœci cia³a chc¹ 
nam „powiedzieæ”, jakie komunikaty wysy³ane przez umys³ manifestuj¹ siê w naszych 
narz¹dach, systemach wewnêtrznych. Zajê³o nam to tyle czasu, ¿e nie wystarczy³o go, 
by przyjrzeæ siê poszczególnym chorobom, tym, które nas najczêœciej trapi¹. 
Na spotkaniu marcowym bêdziemy krok po kroku przypatrywaæ siê kolejnym 
chorobom i obserwowaæ czynniki wp³ywaj¹ce na ich pojawienie siê. Bêdziemy zg³êbiaæ 
„wiedzê akademick¹”, ale te¿, a mo¿e szczególnie – bêdziemy przygl¹daæ siê w³asnym 
doœwiadczeniom. Nasze osobiste doznawanie dyskomfortu, cierpienia bêdzie 
najlepszym „poletkiem badañ”. Dziêki samoobserwacji bêdziemy mogli zweryfikowaæ 
podawane informacje – uœciœliæ je, wzbogaciæ o w³asne analizy, „diagnozy” – i ta wiedz¹ 
podzieliæ siê z innymi. 
Bêdziemy rozpatrywaæ przypadki banalne, takie jak m.in. przeziêbienie (które czêsto 
wi¹¿e siê z „wyziêbieniem” emocjonalnym – têsknot¹, poczuciem czasowej utraty 
ukochanej osoby), ale równie¿ te bardzo powa¿ne, zagra¿aj¹ce utracie ¿ycia. 
Bêdziemy zg³êbiaæ choroby ludzi doros³ych i dzieci, poprzygl¹damy siê podobieñstwom 
i ró¿nicom.  
Byæ mo¿e po tych warsztatach bêdziemy mogli zapobiec astmie, gdy dowiemy siê, ¿e 
nie nale¿y dusiæ siê w ¿adnej sytuacji – czy to zawodowej czy osobistej lub unikniemy 
cukrzycy, gdy pozwolimy sobie na „s³odycz ¿ycia”. Wiele tak zwanych tajemnic naszego 
cia³a i jego funkcjonowania stanie siê bardziej klarownymi.

ZAPRASZAMY !

II

V EDYCJA CYKLU DUCH I MATERIA

MIEJSCE POBYTU

Regionalny Leœny oœrodek Edukacji Ekologicznej, 
Ustroñ-Jaszowiec, ul.Turystyczna 7

LEŒNIK 

http://www.lasy.gov.pl/dzialalnosc_rynkowa/osrodki_lp/201elesnik201d-w-jaszowcu
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