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e z o t e r y c z n y

Instytut Nauk Wewnętrznych
Medytacja Pokoju Wykład Samouzdrawianie ze 
stresu, rozdrażnienia, smutku i niepokoju. Depresja W 
czasie stresu w organizmie osoby zwiększa się wydzie-
lanie adrenaliny, noradrenaliny, tyroksyny, kortyzolu. 
Powoduje to przyspieszenie akcji serca, zwiększenie 
napięcia mięśni, pogłębienie i przyspieszenie odde-
chu, wzrost ciśnienia krwi, zmniejszenie wrażliwości 
na ból, przyspieszenie procesów przemiany materii, 
wzrost siły fizycznej. Odczuwa się niepokój, lęk, 
czasem złość, gniew lub starach. Człowiek żyjący w 
ciągłym stresie może w końcu znaleźć się w stanie 
depresji o podłożu psychicznym. Traumatyczne 
przeżycia mogą zniszczyć wiarę człowieka w siebie. 
Dochodzi wtedy do ciężkich zahamowań wewnętrz-
nych, czego rezultatem bywa depresja.

09.04. godz. 18:30-20:00  
medytacja i wykład, 10 zł

Zapraszamy w każdą środę o godz. 20:00; 
prosimy o zapisy telefonicznie lub mailowe/fb.; 
cena 25zł; prowadzi Monika Doroszkiewicz

16.04. godz. 18:30-20:00,  
medytacja i wykład, 10 zł

KURSY:
23.04 Yoga dla Potęgi Umysłu
19-20.05. Uzdrawianie Energią Praniczną 
(Podstawowy)
26-27.05. Uzdrawianie Energią Kolorów
9-10.06. Uzdrawiane Kryształami
23-24.06 Psychoterapia Praniczna
Prowadzi licencjonowany nauczyciel  
Zuzanna Ostafin; zapisy i informacje  
607-570-531 zuzanna@tiispolska.com.pl,  
www.tiispolska.com.pl

Relaksacja dźwiękiem  
gongów i mis 
tybetańskich
Wibracje gongów i 
mis tybetańskich 
del ikatn ie  roz-
l u ź n i a j ą  c i a ł o 
n a  z e w n ą t r z  i 
wewnątrz. Możesz 
poczuć jak dźwięk 
falami rozchodzi 
się po całym Twoim 
c i e l e ,  j a k  p r z e -
nika przez wszystkie 
organy wewnętrzne. Ma 
się wtedy wrażenie, że w 
końcu wszystko trafia na swoje 
miejsce. Organizm jest wprowadzany w tak głęboki 
stan medytacji. W tym stanie następuje uruchomia-
nie sił samo regeneracyjnych organizmu, odbudowa 
komórkowa oraz odbudowuje się DNA.
Oddziałuje na poziomie fizycznym, odprężając i roz-
luźniając napięcie mięśni, odblokowując połączenia 
nerwowe, harmonizuje całe ciało, umożliwia subtelną 
pracę z emocjami, pozwala łagodnie oddziaływać na 
określone sfery psychiki, oczyszcza aurę, harmonizuje 
pracę czakr. Pomaga usuwać napięcia mięśniowe, 
blokady energetyczne, ułatwia rozpoznawanie i 
pokonywanie lęków oraz docieranie do głębin wła-
snego wnętrza. 

Medytacja Pokoju dla Świata Wykład Guzy, nowo-
twory na poziomie energetycznym. Jak sobie radzić z 
nimi. Kiedy jakiś narząd lub część ciała przez dłuższy 
czas jest zanieczyszczony brudną energią, to ten stan 
może przejawiać się w postaci patologicznego wzrostu 
komórek, czyli guza. Nowotwór może mieć przyczynę 
fizyczną, eteryczną, emocjonalną i karmiczną lub 
może go spowodować splot tych czynników. Długo-
trwałe żywienie negatywnych emocji prowadzi do 
blokad i patologicznego rozrostu komórek.

Gimnastyka Słowiańskich Kobiet
Historia Gimnastyki Słowiańskich Kobiet sięga 
kultury i tradycji starożytnych Słowian, którzy mieli 
swój własny system praktyk duchowych i ćwiczeń 
fizycznych, przekazywany z pokolenia na pokolenie.

Każde z 27 ćwiczeń jest swoistą medytacją i modlitwą 
o zdrowie, powodzenie w życiu i ochronę.

To zmysłowy taniec, odblokowujący kobiecą energię 
i regulujący jej przepływ w ciele.



2

Ćwiczenia wpływają na:
• wzmocnienie zdrowia kobiety,
• korektę postawy,
• wyszczuplenie sylwetki,
• wzmocnienie mięśni i stawów,
• oczyszczenie i poszerzenie kanałów energetycznych,
• zwiększenie intuicji,
• poprawę samooceny,
• rozwijanie własnego potencjału, 
• aktywowanie poczucia własnej mocy,
• regulację układu hormonalnego,
• zwiększenie potencjału seksualnego i atrakcyjności.

Gimnastyka Słowiańska jest dla wszystkich kobiet, 
niezależnie od wieku i kondycji fizycznej, chcących 
rozwijać swoją kobiecość.
Praktyka będzie szczególnym wsparciem dla pań:
• w okresie menopauzy,
• boleśnie miesiączkujących,
• pragnących zajść w ciążę,
• przygotowujących się do porodu i macierzyństwa.

14/15.04 warsztaty 350zł (300zł przy wpłacie  
3 kwietnia, 250zł dla osób powtarzających) 
Warsztaty prowadzi Ewelina Horak;  
Prosimy o wcześniejsze zapisy. Zapisy i 
dodatkowe informacje info@slowianka.opole.pl

Aktywna Szkoła Numerologii
Zapraszam wszystkich zainteresowanych zgłębianiem tajników  

numerologii na profesjonalny kurs, który odbędzie się w Krakowie. Start 
09-10.06.2018r.

Ze względu na dużą ilość zagadnień kurs podzielony jest na 6 dwudniowych 
modułów. Po zakończeniu nauki absolwenci uzyskają pełne kompetencje 

do przeprowadzania zmian numerologicznych w osobistych portretach oraz 
umiejętność doboru nazw i personelu dla firm. Ukończenie kursu pozwoli pro-

fesjonalnie wykonywać zawód numerologa.

Kurs składa się z sześciu dwudniowych modułów.
Cena każdego modułu 500 zł.
Prowadząca Daria Czarnecka

tel 790 744 923
e-mail: darka242@wp.pl

fanpage:  
numerologia profesjonalnie  

Daria Czarnecka

Kundalini Joga
Świadoma obfitość i moc prosperity
Na tych warsztatach wykorzystasz swój potencjał, 
talenty i ukierunkowaną świadomość, aby nauczyć się 
ŻYĆ w obfitości. Dowiesz się, jakie czynniki decydują 
o Twoim życiowym spełnieniu. doświadczysz nowej 
relacji z samym sobą.
Jeśli szukasz metody, która w szybki i spektakularny 
sposób wpłynie na Twoje życie – Kundalini Yoga jest 
dla Ciebie! KUNDALINI YOGA jest kompleksową wiedzą 
o człowieku, jest zarówno procedurą, jak i techniką, 
której działanie można odczuć i poznać wyłącznie 
poprzez praktykę. Doświadczenie może być różne 
dla każdego z nas, ale zawsze następują pozytywne 
zmiany w ciele, umyśle i na duchu (oczyszczanie, 
wzmacnianie i rozwój).
Nie musisz mieć doświadczenia, by praktykować. 
Techniki Kundalini Yogi dostosowują się do Ciebie i 
rozwijają Twoje możliwości oraz potencjał w warun-
kach, w których żyjesz. Dzięki temu doświadczasz 
szybkiej i harmonijnej wewnętrznej transformacji, 
poprawiasz stan zdrowia oraz relację z samym sobą i 
innymi, a także otrzymujesz możliwość doświadczania 
obfitości w życiu. 

Czym jest obfitość?
To dostęp do wyjątkowej energii pomyślności we 
Wszechświecie. Otwierając się na nią, podłączasz się 
do nieskończonego przepływu na gruncie osobistym 
i finansowym.
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Ciekawi Cię świat wiedzy alternatywnej?  
Jak w Matrixie szukasz odpowiedzi

na pytania o sens istnienia, po co i skąd przy-
chodzimy, do czego dążymy, a tu i teraz chcesz 
być szczęśliwy, żyć zdrowo i być w harmonii ze 
światem? Alternatywny Festiwal to właśnie to 
miejsce i ten czas, gdzie zagadnienia dotyczące 
ciała, umysłu i duszy spotykają się w jednym, 
holistycznym wydarzeniu.  
Alternatywny Festiwal odbędzie się 26 i 27 maja w 
Nowohuckim Centrum Kultury już po raz czwarty! 
Poprzednie edycje wydarzenia pokazały, jak wiele 
osób interesuje się niekonwencjonalną wiedzą, 
zdrowiem i rozwojem – a przez to pragnie wpływać 
i wzmacniać swoje duchowe i fizyczne możliwości. 
W tym roku Festiwal nie tylko przeniesie nas w 
rejony niezbadanych zjawisk, niepotwierdzonych 
teorii, dylematów poznawczych, lecz również 
dostarczy szerokiej i sprawdzonej wiedzy na temat 
zdrowia i rozwoju osobowości.
Dwa festiwalowe dni to czas pełen inspiracji, pozy-
tywnej energii oraz wyzwalania wewnętrznej mocy, 
które pozwalają przywrócić harmonię ciała, ducha 
i umysłu oraz wzmacniają wewnętrzny potencjał 
każdego z nas. W ostatni weekend maja będziemy 
mogli zaspokoić swoją ciekawość dotyczącą życia 
człowieka we współczesnym świecie, relacji mię-
dzyludzkich, a także procesów energetycznych.
W atmosferze tych przenikających się obszarów 
odbędzie się kilkadziesiąt wykładów 
i warsztatów, targi oraz wyjątkowy koncert. Zapra-
szamy wszystkich, którzy chcą dać sobie szansę i 
możliwość by wyczarować swój własny, niepowta-
rzalny świat oraz by aktywnie tworzyć swoje życie 
wypełniając je treścią przynoszącą satysfakcję.

Alternatywny Festiwal 
26-27 maja 2018 r. 

Nowohuckie Centrum Kultury - Kraków

Pełny program na stronie:  
www.alternatywnyfestiwal.pl

Nie szukaj – bądź. 
Na tych warsztatach doświadczymy praktyk Kundalini 
Yogi otwierających wewnętrzny potencjał Kundalini, 
wprowadzających umysł w stan bez myśli, dzięki któ-
remu wejdziemy w przestrzeń wewnętrznej Ciszy. Gdy 
poznasz stan wewnętrznego Zero – poznasz wszystko. 
Wykorzystamy ten stan, by zasiać Ziarna Spełnienia, 
projektować swoje życie z poziomu wewnętrznej Ciszy, 
w zgodzie z Duszą.
Jeśli chcesz:
• otworzyć się na działanie z poziomu jakości serca,
• zbudować autentyczną relację ze sobą i innymi,
• pogłębić świadomość dającą podstawę do kreowa-

nia pomyślności,
• uwolnić emocje i negatywne psychiczne wzorce 

blokujące prosperitę i stworzyć nowy wewnętrzny 
wzorzec gotowości na obfitość w każdej dziedzinie 
życia,

• rozwinąć i pogłębić intuicyjne prowadzenie i 
wewnętrzną mądrość,

• rozwinąć swoje wewnętrzne piękno i zbudować 
promienność, która rozświetla osobiste związki,

to ten warsztat jest dla Ciebie!
„Moje serce bije w podziękowaniu dla Marka za tak 
mądry warsztat. Dziś przeżywałam świadomie każdą 
chwilę, wiedząc, że odpowiadam za wszystko, co się 
wokół mnie dzieje. Dziękuję :)” 
„…Marek tak wspaniale ujawnił prawdę o szczęściu, 
tym kluczu do niego, tak dokładnie wskazał drogę, 
że czuję się wciąż oszołomiona tą Prawdą… Bardzo 
dziękuję… Mam poczucie, że potrafię wszystko, co 
tylko mogę zapragnąć… Mam moc!… Sama kształtuję 
swoje życie, mam za nie odpowiedzialność. Czuję się 
niesamowicie wolna, świadoma, wręcz potężna”.

06.05.2018, g. 11-14; Kraków, Szkoła Tańca Bohe-
ma Dance Center, ul. Daniela Chodowieckiego 7 
(Miasteczko Studenckie AGH); prowadzi:  
Marek Miedziewski

Wydarzenie jest przeznaczone dla wszystkich, nie-
zależnie od płci, wieku i stopnia sprawności.   ; Za-
bierz wygodny strój do ćwiczeń, koc i wodę. Nie za-
pomnij o otwartości; cena: 150 zł netto (jeśli uiścisz 
opłatę do 30.05.2018, potem 200 zł netto), ilość 
miejsc ograniczona
zapisy i informacje organizacyjne: Ewa Adamska-
-Cieśla, e.j.adamska@gmail.com, tel. 500 575 009; 
nr konta:  60 1140 2004 0000 3102 5727 2431
informacje odnośnie do warsztatu:  
Marek Miedziewski, marekapollo@gmail.com,  
tel. 602 777 202

Indywidualne konsultacje z Mar-
kiem: odkrywanie talentów, dobór 
praktyk, otwieranie na miłość * tego 
samego dnia od g. 14:00
Otrzymasz informacje na temat 
Twojego potencjału, możliwości 
jego rozwoju, z czym warto popra-
cować, dobiorę praktyki najbardziej 
właściwe dla Ciebie na ten moment.
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Warsztaty dla kobiet
„Tajemnice Przeznaczenia  
Związki Karmiczne”
Zrozumieć * Uzdrowić * Uwolnić
Na tych warsztatch dowiesz się, jak naprawić trudne 
karmiczne relacje …lub się z nich wyzwolić. 
• poznasz tajemnice przeznaczenia 
• czym jest ścieżka losu i jak ją kształtować*
• nauczysz się być kobietą w mocy, mądrze wybierać 

partnerów*
• podejmować własne, optymalne dla ciebie decyzje*
• doświadczać respektu otoczenia*
w programie
Odkryjesz jaki jest cel, misja, sens życia - wpisane w 
Twój scenariusz przeznaczenia. 
Prawa karmy, czyli przyczyny i skutku - pomogą tobie 
zrozumieć, dlaczego zmagasz się, walczysz, wchodzisz 

w te same toskyczne związki - zamiast iść lekko przez 
życie w towarzystwie kochającego partnera. 
Poznasz sposoby, żeby uczynić Twój los przyjaznym i 
prosperującym wydarzeniem. 
Poznasz sposoby uwalniania z karmicznych związków, 
a te toksyczne zamienisz na partnerskie związki miło-
ści i osobistą wolność. 
Uwolnisz się od konfliktu w relacjach, ponieważ lepiej 
zrozumiesz swoje życie i motywacje innych. A wtedy 
będziesz mieć możliwość porozumiewać się w sposób 
wywołujący zrozumienie i zgodę.  
Będzie też o sposobach kreowania pozytywnych 
ścieżek życia na teraz i na przyszłość, zgodnych z 
optymalnym dla Ciebie scenariuszem.
Pomedytujesz w sposób, jaki zagwarantuje tobie 
spokój umysłu, uwolnienie od stresu, odnalezienie 
siebie, wzruszające duchowe podróże i optymalną 
pozytywną transformację.
Wyjdziesz z tych warsztatów z nową świadomością, 
silna i charyzmatyczna kobieta. 

30.06-01.07. (sobota 10-18 – niedziela 10-16); 
cena: 450 zł  
Zniżka dla uczestników poprzednich warsztatów 
LFT w Krakowie oraz dla emerytów i rencistów: 
20%.
UWAGA! Żeby zagwarantować sobie miejsce na 
warsztatach, należy dokonać wpłaty najdalej do 
15.06. na konto Księgarni CUD.
Zapisy: Księgarnia CUD, ul. Mały Rynek 4, 31-041 
Kraków; tel. 124 212 313; cud@cud.com.pl
Sesje indywidualne z Ewą May (zapisy w księgar-
ni CUD): Poniedziałek 2 lipiec, tylko 8 osób.  
Informacje o programie: http://lftcoaching.com/
warsztaty/; Kontakt Ewa May: 503 871 753 ( tel 
kom czynny od 15.06.), Email: ewa-may@wp.pl   

dobór praktyki – 15 min – 50 zł; gdy masz dodatkowe 
pytania: 30 min – 100 zł; przeprowadzenie przez 
głębszy proces – 60 min. – 200 zł  
Marek Apollo Miedziewski: Jogin i podróżnik. Od 1998 
roku prowadzi Ośrodek Duchowych i Twórczych Stylów 
Życia w Kożyczkowie. Podróżuje z ludźmi w celach 
zgłębiania różnych duchowych praktyk do Indii, 
Tajlandii, Japonii, Brazylii, Peru i Kalifornii. Prowadzi 
zajęcia i warsztaty Kundalini Jogi i Meditative Healing. 
Praktykuje Zen, Suryja Namaskar i Ashtanga Jogę. 
Udziela indywidualnych konsultacji inspirujących 
ludzi do ich własnego rozwoju. Jest certyfikowanym 
praktykiem amazońskiej medycyny Kambo. Entuzjasta 
witariańskiej diety Raw. Uwielbia dynamikę ciała, 
otwiera na miłość z serca i pozwala odkryć radość z 
doświadczania różnorodności życia.
www.kozyczkowo44.pl 
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Wykłady i wróżby
Kraków, Mały Rynek 4,  
telefon 124 212 313

godz. otwarcia:  
pon. - sobota: 10-20.30, niedz. 12-20 
Informacje o wykładach i warsztatach: 

info@cud.com.pl
PONIEDZIAŁEK 11:00-19:00 Joanna Black
WTOREK 11:00-19:00 Barbara
CZWARTEK 11:00-15:00 Joanna Black 

16:00-19:00 Lidia
PIĄTEK  11.00 - 19.00 Barbara

Wróżby
Joanna Black: Dar jasnowidzenia w mojej rodzinie 
jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Przy-
szłam z nim na Świat z misją pomagania innym - 
wizjami, lekami, które tworze i terapiami behawio-
ralnymi z regresingiem. Byłam doradcą tv z zakresu 
ziołolecznictwa i porad ezoterycznych (Ipol TV)
Lidia Miron: tarot, przepowiadanie przyszłości, 
oczyszcza nie mieszkań z negatywnych energii i 
obcych świadomo ści
Barbara Krząścik: to profesjonalna wróżka, 
korzystająca z numerologii i znająca tajemnicę oraz 
moc kart Tarota. Jeśli masz problem natury 
osobistej, zawodowej lub każdej innej, wróżka 
Barbara Krząścik pomoże Ci znaleźć wyjście z 
sytuacji. W trakcie seansu zabiera Cię w podróż w 
głąb Twojej duszy, aby tam odnaleźć najlepsze 
rozwiązania dla Ciebie. Uważa, że każdy z nas ma 
moc kreowania swojego życia. Jako jedna z 
najlepszych profesjonalistek pracowała w 
telewizjach ezoterycznych EzoTV i KosmicaTV

inni Eksperci
Monika Doroszkiewicz: terapia, relaksacje, masaż 
dźwiękiem. Misy i gongi. Terminy/godziny spotkań 
indywidualnych do ustalenia. Możliwość zabiegów 
również w domu klienta. Sesje grupowe w każdą 
środę o godz. 20.
Jacek Kryg: ekspert Feng Shui, profesjonalne 
konsultacje i ekspertyzy domów, ogrodów, firm, 
terenu, budynków, pomieszczeń. Analiza szlaku 
przepływu energii, wspomaganie energetyczne 
domu, biura.
Dionizy Pietroń: Diagnostyka i zabezpieczenie radie-
stezyjne: detekcja promieniowań geopatycznych, 
pochodzących od m.in. cieków wodnych. Pomiar 
radiestezyjny energii życiowej wnętrz. Prezentacja 
metod podnoszenia energii życiowej. Zabezpiecze-
nie radiestezyjne własnymi odpromiennikami, dia-
gnostyka elektrosmogowa

T E R M I N Y
04.04 godz.18:30 Ezoteryka Praktyczna
04.04 godz.20:00 Koncert gongów i mis
09.04 godz.18:30 Medytacja i wykład
11.04 godz.18:30 Ezoteryka Praktyczna
11.04 godz.20:00 Koncert gongów i mis
14-15.04 Gimnastyka Słowiańska 
16.04 godz.18:30 Medytacja i wykład
14.04 godz.20:00 Koncert gongów i mis
23.04 godz.16:00 Joga potęgi umysłu
25.04 godz.20:00 Koncert gongów i mis

Ezoteryka Praktyczna
Wykład – Poziomy Bardo, przejście przez czyściec, 
co się z nami dzieje po śmierci. Pojęcie Bardo 
oznacza w dosłownym tłumaczeniu stan pośredni. 
Termin wywodzi się z „Diamentowej drogi” będącej 
odmianą buddyzmu tybetańskiego określającego 
każdy z przejściowych stanów egzystencji jakimi są 
życie, medytację, marzenia senne, sen oraz śmierć. W 
kulturze europejskiej używa się terminu eschatologia 
- mówiącego o ostatecznym stanie człowieka i świata 
jakim jest smierc człowieka i śmierc świata. Jest to 
termin religijny zajmujący się opisem i rozumieniem 
istoty śmierci, życia pozagrobowego, rodzaju sądu po 
śmierci, śwaitem zmarłych, nagrodą i karą.
Wykład i ćwiczenia: W programie: Medytacja – Drzewo 
Życia. Drzewo służy jako forma, poprzez którą prak-
tykujący spostrzega swoją własną naturę i znajduje 
klucz do otwarcia ukrytych wymiarów, wpływających 
jego życie.
… Żółto złota energia rozchodzi się po całym organi-
zmie, dociera do jego najdalszych zakątków i nadaje 
ruch ruch wszystkim jego cząsteczkom. Energia ognia 
łącząc się z energią wody i ziemi, niczym w tyglu 
alchemika, staje się substancją budującą nasze ciało 
… – fragment medytacji – Drzewo Życia.

09.05 godz.18.00-19:30 Ćwiczenia 20zł  
Prowadzi Lidia Miron

Wykład: Jak odczuwać własną energię?
Człowiek jest cząstką wszechogarniającego układu 
energetycznego. Energia krążąca na zewnątrz czło-
wieka jest przez niego pozyskiwana i wydalana. 
Nasz układ energetyczny współistnieje z układem 
tworzącym Ziemię i Wszechświat. Zakłócenie prze-
pływu energii, wywołuje blokady co możne prowadzić 
do chorób. Cały nasz układ energetyczny składa się 
z sieci kanałów energetycznych (nadi) w którymi 
płynie energia.

04.04 godz.18.30-20:00 wykład 10zł
11.04 godz.18.30-20:00 Ćwiczenia 20zł 


