
Ja i moje ciało –  
Warsztat z cyklu „Uważność na siebie” 

11 lipca 2012 
 

Ciało jest podstawą wszystkich naszych doświadczeń,  

dobry kontakt z nim to dobry kontakt ze sobą. 

 

Warsztat przeznaczony jest dla osób, które szukają pozytywnego kontaktu ze swoim ciałem.  

Świadomość własnego ciała sprzyja świadomości siebie jako osoby. Stabilna postawa zwiększa 
pewność siebie, rozluźnienie pozwala swobodnie oddychać i działać. 

Warsztat zawiera ćwiczenia rozluźniające oraz zwiększające świadomość siebie i własnego ciała. 

Czas warsztatu: 100 minut 

Termin: 11 lipca 2012, godz. 18.30 

 

Ja i mój głos 
Warsztat z cyklu „Uważność na siebie” 

18 lipca 2012 
 

Warsztat skierowany jest do wszystkich pragnących poznać 
i rozwinąć swój głos – jego swobodę, możliwości 
brzmieniowe i oddziaływanie. 

Cele warsztatu: 

� Zwiększyć świadomość swojego ciała i głosu; 

� Wzbogacić brzmienie głosu. 

Korzyści z uczestnictwa: 

� Poznanie technik odprężenia ciała i głosu. 

� Zapoznanie się z czynnikami, które mogą blokować głos. 
 

Praca z głosem to doskonały sposób na uzyskanie większej pewności siebie, poprawienie 
wizerunku oraz odkrycie nowych zasobów i możliwości w sobie. Warsztat wpływa również 
pozytywnie na uwolnienie się od stresu i napięć. 

 

Prosimy o zabranie ze sobą w celu ćwiczeń skarpet do oraz korka od wina. 

 

Czas warsztatu: 100 minut 

Termin: 18 lipca 2012, godz. 18.30 



Trening uważności 
Warsztat z cyklu „Uważność na siebie” 

25 lipca 2012 
 

„Wystarczy zauważyć naturalny porządek rzeczy. 

Pracować z nim, a nie przeciwko niemu.” 

Lao-Tse 

 

Praktyka uważności pomaga przerwać stan, w którym myśli utknęły w pętli samokrytyki. 
Świadome obserwowanie siebie w sferze uczuć, odczuć w ciele oraz myśli – bez oceny i próby 
osiągnięcia jakiegoś określonego stanu – pomaga uzyskać stan wewnętrznej równowagi, 
sprzyjający zarówno spokojnemu życiu jak aktywnemu działaniu. 

Zapraszamy na Trening uważności wszystkich, którzy i które chcą znaleźć się bliżej siebie! 

Warsztat składa się z ćwiczeń świadomej jogi uważności. 

Czas warsztatu: 100 minut 

Termin: 25 lipca 2012, godz. 18.30 

 

 

 

Prowadząca: Dorota Szymonik – filozofka, muzykolożka, trenerka, coach, specjalistka od 

spraw komunikacji. Ukończyła Wydział Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, 

Muzykologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Szkołę Wokalną im. J. Wasowskiego w 

Warszawie. Prowadzi warsztaty z zakresu komunikacji, pracy z głosem i ciałem, 

asertywności, wystąpień publicznych i inne. Więcej informacji na stronie 

www.dorotaszymonik.pl 

 

Wszystkie warsztaty odbywać się będą przy Al. Niepodległości 76/78  

 

Cena: Każdy powyższy warsztat objęty został promocją „Płać według uznania”  

Szkolenia organizujemy w unikatowym w skali kraju systemie donacyjnym. Oznacza to, że płacisz za nie 

tyle ile uznasz za stosowne i adekwatne – nie ma dolnego, ani górnego limitu. To, czy zapłacisz 1 zł czy 

150 zł zależy wyłącznie od Ciebie i Twojego uznania! 

 

Zapisy: Fundacja Centrum Promocji Kobiet  

Tel: 22 629 92 57 lub 22 252 42 04 

Mail: centrum@promocjakobiet.pl 

 


