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

Moc Zywiolow w  naszym ciele i zyciu

...

MIEJSCE POBYTU

Zwardoñ

Dworek Szwajcaria

Cena spotkania to 440 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:

Piàtek 11 listopada 2011:

10.00 – 12.00 przyjazd do oúrodka

12.00 – 13.30 „kóùeczko” – poznajemy siebie

14.00 – 16.00 joga na „dobry poczàtek”

16.30 obiadokolacja

17.30 – 19.30 zajæcia (psychosomatyka)

20.00 – 20.30 pokùony + 15 minut medytacji klasycznej

20.30 – 21.30 kàpiel w dêwiæku mis i gongów

Sobota 12 listopada 2011:

07.00 – 08.30 joga + pranayama

08.30 – 09.00 pokùony + medytacja

09.15 – 10.00 úniadanie

10.00 – 12.30 zajæcia (psychosomatyka)

12.30 – 14.00 przerwa na II úniadanie

14.00 – 16.30 joga + pranayama

17.00 obiadokolacja

18.00 – 19.30 zajæcia (psychosomatyka, ãwiczenia, wizualizacje)  

19.30 – 20.00 pokùony + medytacje

20.00 – 20.30 medytacja Úwiætej Przestrzeni Serca

20.30 – 21.30 kàpiel w dêwiæku mis i gongów  

Niedziela 13 listopada 2011:

07.00 – 08.30 joga + pranayama

08.30 – 09.00 pokùony + medytacja

09.15 – 10.00 úniadanie

10.00 – 12.30 zajæcia (psychosomatyka, ãwiczenia, wizualizacje)

12.30 – 14.00 przerwa na II úniadanie

14.00 – 16.30 joga + pranayama

16.30 – 17.00 poýegnanie

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 , 
która odbædzie siæ w Zwardoniu w dniach 11-12-13 listopada 2011.

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.

Kiedy przyglàdamy siæ sobie – ISTOCIE LUDZKIEJ – widzimy, czujemy i doúwiadczamy 
CUDU. Niezwykùe, harmonijne poùàczenie ciaùa, psychiki, ducha – to wùaúnie 
CZÙOWIEK. Poùàczenie miædzy tymi trzema aspektami w pierwotnym zaùoýeniu byùo 
poùàczeniem naturalnym i harmonijnym.

Co siæ jednak dzieje, kiedy ta harmonia zostaje zaburzona lub zerwana?

Co siæ dzieje, kiedy przeýywamy wewnætrzne trudne dylematy, kiedy mamy sprzeczne 
pragnienia, kiedy na upragnionà sytuacjæ reagujemy lækiem – wedùug reguùy: „tak 
chciaùabym – a bojæ siæ, kochaùabym – a zbrojæ siæ….”?

Co siæ dzieje, kiedy okùamujemy samych siebie, kiedy nie dopuszczamy do 
úwiadomoúci pragnieñ, læków, marzeñ?

Harmonijne poùàczenie miædzy ciaùem, psychikà i duchem chwieje siæ, zostaje 
nadszarpniæte. Wówczas ciaùo – jako najbardziej podstawowe, najbardziej namacalne 
przejmuje na siebie zadanie poinformowania o rozpadajàcej siæ strukturze, o 
zaburzonym porzàdku. Ciaùo – czæsto poprzez ból – informuje, ýe trzeba siæ zatrzymaã, 
przyjrzeã sobie, przywróciã wewnætrzny porzàdek.

To wùaúnie nazywamy psychosomatykà – informacje pùynàce z ciaùa ale dotyczàce 
nierozwiàzanych problemów zwiàzanych z psychikà lub duchem.  

Czæsto w zwykùych rozmowach pytamy siebie nawzajem: „Co Ci leýy na wàtrobie?”, 
„Czego lub kogo nie moýesz strawiã?” – to wùaúnie psychosomatyka. Nie wyraýona 
zùoúã, która podraýnia naszà wàtrobæ; stres, który nie pozwala swobodnie trawiã 
naszemu ýoùàdkowi; katar cieknàcy z nosa, poprzez który gùowa chce uwolniã nadmiar 
trudnych, niechcianych myúli.

Kiedy znamy ten psychosomatyczny jæzyk ciaùa, kiedy wiemy, co nasze ciaùo chce nam 
powiedzieã – jesteúmy w stanie skontaktowaã siæ z naszà podúwiadomoúcià i zaczàã 
rozwiàzywaã problemy psychiczne, duchowe – tak, aby nasze ýycie staùo siæ bardziej 
speùnione i szczæúliwe.

Na naszym kolejnym spotkaniu zatytuùowanym „PSYCHOSOMATYKA” takim ujæciem 
zdrowia, choroby, ciaùa, powiàzania miædzy tymi trzema aspektami – bædziemy siæ 
zajmowaã.

„Przeúledzimy” poszczególne czæúci ciaùa i dowiemy siæ, co ból, dyskomfort z nimi 
zwiàzany – symbolizujà. Boli Ciæ prawa noga – zastanów siæ, czy zmierzasz w dobrym 
kierunku w swoich sprawach zawodowych. Masz problemy z nerkami – pomyúl o tym, 
czego siæ boisz, a nie chcesz tego dopuúciã do wùasnej úwiadomoúci. Miewasz 
astmatyczne napady kaszlu – w jakiej sytuacji ýyciowej siæ dusisz lub kto „zabiera Ci 
powietrze”.

To kilka prostych wyjaúnieñ – nastæpne juý niedùugo na naszych warsztatach.

                                                                                                                                            
ZAPRASZAMY

„DUCH I MATERIA”

PSYCHOSOMATYKA
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