
Zapraszam do udziału w 

4-dniowym  
TRANSFORMACYJNYM TRENINGU PRACY Z CISZĄ 

na żywo, w małej grupie, w pięknym miejscu wśród lubuskich lasów i jezior. 

 

Termin: 3 – 6 października 2022 (poniedziałek – czwartek) 

 

Praca transformacyjna na zajęciach oparta jest o model poszerzania świadomości 
i procesu grupowego używany w psychoterapii Gestalt, o koncepcję poziomów 
świadomości, stworzoną przez lekarza psychiatrę i nauczyciela duchowego, Davida 
Hawkinsa, jak również o pracę z intencją według odkryć fizyki kwantowej. 
Wielowymiarowe ujęcie, jakie praktykuję, pomoże Ci m.in.: 

• zrozumieć samego siebie,  
• odkryć i zintegrować kolejne warstwy działające w Twoim życiu z podziemia 

(nieświadome),  
• znacząco zwiększyć poczucie własnej wartości i bezwarunkowej miłości do 

siebie i świata,  
• zrobić krok w stronę kolejnego poziomu świadomości (idąc po tęczowej 

mapie), bliżej wolności.  
 
Jak wygląda praca podczas treningu? 
Siedzimy w kręgu, w ciszy. Eksplorujemy dwa bieguny – pole świadomości (ciszę – 
pierwszy biegun), z którego wyłaniają się myśli i emocje (drugi biegun). Zajmujemy 
się tym, co wyłania się z ciszy jako ważne w tu i teraz dla każdego z uczestników 
grupy. Tematy mogą dotyczyć zarówno osobistych doświadczeń, jak i relacji 
interpersonalnych w grupie. Poziom głębokości pracy psychoterapeutycznej 
zależy od  
gotowości danego uczestnika,  
z którym jest to na bieżąco  
uzgadniane. 4 kolejne dni gwarantują 
niezwykle dynamiczną i intensywną  
pracę ze świadomością, z emocjami,  
potrzebami, z ciałem, umysłem  
i w relacjach. 
 
Plan pobytu: 
Poniedziałek: 
11.00 – 12.00 – przyjazd uczestników 
(proszę o punktualność) 
12.00 – 17.00 – I moduł zajęć 
17.00 – 18.00 – obiadokolacja  
18.00 – 20.00 – II moduł zajęć 



Wtorek i środa: 
9.30 – 13.00 – III moduł zajęć 
13.00 – 15.00 – przerwa obiadowa 
15.00 – 18.00 – IV moduł zajęć 
18.00 – 19.00 – kolacja  
We wtorkowy wieczór dodatkowo ognisko integracyjne wieczorem,  
z gitarą i śpiewami. 
 
Czwartek: 
8.00 – 11.30 – V moduł zajęć 
11.30 – 12.00 – obiad i wyjazd 
 

Trening celowo nie jest zaplanowany          
w dni weekendowe, żeby po powrocie 

mieć jeszcze kilka dni wolnych od pracy, 
aby organizm miał czas na regenerację          

i asymilację transformacyjnych 
doświadczeń. 

 
Noclegi i pełne, wegetariańskie 

wyżywienie w cenie, miejsce pobytu: 
http://dompodlipa.pl/, na terenie 

Pszczewskiego Parku Krajobrazowego w 
woj. Lubuskim. 

 
Liczebność grupy: 10-16 osób 
 
Cena: 2.150 zł od osoby, przy rezerwacji miejsca do 9 września – cena 
promocyjna: 1.650 zł! 
 
Zapisy poprzedzone są indywidualną rozmową online ze mną, umów się na 
nią tutaj, jeżeli jeszcze się nie widzieliśmy (w przypadku osób, które korzystały już 
z konsultacji ze mną – druga nie jest konieczna): https://calendly.com/gracjana-
pawlak  
 
Rezerwacją miejsca jest wpłata całej kwoty na rachunek  
nr 86 1140 2004 0000 3602 6407 0060 (adresat: Gracjana Pawlak),  
w tytule przelewu proszę wpisać: „Imię i nazwisko, adres, psychoterapia grupowa 
w dn. 3-6 października 2022” 
 
Jeżeli chcesz otrzymać fakturę, zgłoś ten fakt przed dokonaniem opłaty mailowo 
na adres: Gracjana.Pawlak@gmail.com  lub podczas naszej rozmowy. 
 
 
UWAGA: W sytuacji rezygnacji z udziału w treningu zwrot pełnej opłaty jest możliwy maksymalnie do 15 
września 2022. Przy późniejszej rezygnacji wysokość zwrotu będzie uzgadniana indywidualnie. Organizator 
zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z powodu niewystarczającej liczby uczestników lub z powodów 
niezależnych. W takiej sytuacji opłata zostanie zwrócona w całości. 


