
„Otul się sobą”

czyli jesienny trening antystresowy w Beskidach

w dniach 22-24.11.2019

Jak często czujesz się przemęczona, przytłoczona ,bezradna?

Masz poczucie, że przestajesz panować nad swoim życiem lub, że przelatuje ci ono między

palcami?

Chciałabyś posiąść wiedzę dotyczącą tego, jak radzić sobie z codziennością, pogodzić pracę z

obowiązkami i znaleźć czas dla siebie?

Masz poczucie lub po prostu żyjesz w permanentnym stresie?

Największym Twoim marzeniem jest to, aby nikt niczego od Ciebie przez chwilę nie

chciał? Troszczysz się o wszystko i wszystkich. Troskę o siebie odkładasz zawsze na później,

wszystko jest ważniejsze, nigdy nie ma odpowiedniego czasu…?

Teraz nadszedł ten właściwy czas, aby zatroszczyć się o siebie!

Najwspanialszym narzędziem w Twojej pracy jesteś  Ty sama. Każde narzędzie potrzebuje

czasem tego,  aby  o  nie  zadbać,  oczyścić,  naostrzyć  w  innym  wypadku  stanie  się  tępe  i

bezużyteczne.

I dlatego zapraszam Cię na jesienny trening antystresowy w Beskidach

Co zyskasz:

 Wiedzę dotyczącą stresu i radzenia sobie z nim

 Powiększysz swoje kompetencje zawodowe

 Lepsze i bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi

 Sposoby radzenia sobie ze stresem w życiu zawodowym i prywatnym

 Odprężenie i uczucie wewnętrznego spokoju

 Uwolnisz swoje ciało od napięć minimalizując negatywne skutki stresu wpływające na

Twoje ciało i umysł

 Odzyskasz energię i większą swobodę

 Cudowny czas w otoczeniu gór i lasów

 Ciszę i spokój

 A przede wszystkim odzyskasz Siebie



W jaki sposób:

 12 Godzin treningu antystresowego a w tym:

 metody radzenia sobie ze stresem poprzez ruch

 nauka świadomego oddechu

 metody relaksacji i wizualizacji

 trening autogenny Schultza

 progresywna relaksacja mięśni Jacobsona

 świadomość własnego ciała

 trening uważności

 Ćwiczenia rozciągające z elementami jogi prowadzone przez wykwalifikowanego

Instruktora

 Wspólny spacer - Nordic Walking – pod okiem Instruktora

 Masaż w strefie SPA

 Otulisz się ciepłem sauny lub zregenerujesz ciało w basenie

 Odpoczniesz w komfortowych pokojach

Gdzie:

Hotel Zagroń w Szczyrku. Komfortowy, dobrze wyposażony obiekt , idealnie nadaje się do

odpoczynku i pracy nad sobą. W pełni wyposażone sale konferencyjne, bliskość natury, basen

oraz strefa SPA dla ciała. 

Prowadząca:

Dr  Magdalena  Gruszczyńska  -  Psycholog,  doktor  nauk  o  zdrowiu,  wykładowca

akademicki Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.   Absolwentka całościowego

szkolenia  podyplomowego  przygotowującego  do  uzyskania  Certyfikatu  Psychoterapeuty

atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin PTP w ramach Fundacji

Krakowskiej Katedry Psychiatrii. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentami w

zakresie  kryzysów  rozwojowych,  zaburzeń  psychosomatycznych  oraz  w  prowadzeniu

warsztatów i treningów rozwojowych.



Szczegółowy plan warsztatów*:

Piątek 22.11.2019

17.00 - zakwaterowanie

18.00 – kolacja powitalna

18.45-20.45 - pierwsze zajęcia na dobry początek

Sobota 23.11.2019

8.00-9.30 -  ćwiczenia rozciągające z elementami Jogi

9.50 - śniadanie

10.30-12.30 - warsztat antystresowy

13.00 - obiad

14.00 -15.30 - Nordic Walking

16.00 -18.00 - warsztat antystresowy

18.30- kolacja

19.00 - czas na relaks (do waszej dyspozycji basen, sauna, i specjalnie tylko dla Was masaż

twarzy)

Niedziela 24.11.2019

9.00 – śniadanie

9.30-12.30  - warsztat antystresowy

13.00 – pożegnalny obiad z wręczeniem Certyfikatów 

*godziny poszczególnych zajęć mogą nieznacznie ulec przesunięciu



Cena warsztatów  

600 zł - cena promocyjna!

Koszt warsztatów w standardowej cenie to 900 zł

Cena obejmuje:

 2 noclegi w komfortowych dwuosobowych pokojach z łazienkami w Hotelu Zagroń w

Szczyrku

 Pełne wyżywienie (2 śniadania, 2 kolacje, 2 obiady)

 12 godzin dydaktycznych treningu antystresowego

 Zajęcia rozciągające z elementami Jogi z instruktorem

 Zajęcia Nordic Walking z instruktorem

 Dostęp do strefy basenowej, sauny

 Masaż twarzy

Zgłoszenia:

Do dnia 30.10.2019r proszę kierować na adres:

mgruszczynska77@gmail.com

Proszę o podanie imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego oraz danych do

faktury.

Ze względu na ograniczoną liczbę  miejsc  na warsztatach,  warunkiem uczestnictwa

będzie wpłacenie zaliczki w wysokości 200zł lub całej kwoty na konto:

Magdalena Gruszczyńska

53 1940 1076 5544 1119 0000 0000

w tytule proszę wpisać: Imię i Nazwisko – warsztaty Otul się sobą

Pozostałą kwotę należy wpłacić do dnia 14.11.2019.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 

telefonu 730 993 117 

mailto:mgruszczynska77@gmail.com

