
Warsztaty Ustawień Systemowych 
"Droga do siebie"

18 czerwiec 2022 rok 10.00-18.00
Wrocław sala w Body Balance ul. Królewiecka 161/19

Zapraszam na jednodniowy warsztat ustawień systemowych we Wrocławiu.
Zapraszam na spotkanie z samym sobą. Nie ma nic ważniejszego, jak dotarcie do siebie samego, nawiązanie
kontaktu i zbudowanie relacji ze sobą. Wtedy przestajemy być zewnątrz sterowni, zależni, więcej widzimy,
słyszymy, czujemy....
Zapraszam na warsztaty, które będą krokiem w stronę siebie samego, swojej siły, wiary, akceptacji i miłości.
Dzięki dobrej relacji ze sobą mamy lepsze relacje z innymi ludźmi, przyrodą, światem.
Ustawienia są głęboką pracą terapeutyczną nastawioną na rozwiązanie. Dają możliwość, w bardzo krótkim
czasie, wglądu, doświadczenia siebie, innych i znalezienie odpowiedzi na pytania, które każdy ma w sobie.

Warsztaty są dla wszystkich, którzy:
-chcą się rozwijać, poszukują większej harmonii w swoim życiu osobistym i zawodowym
- mają poczucie, że utknęli w miejscu i nie wiedzą co dalej, jaki jest następny krok, w którą stronę mają iść
- chorują przewlekle - na choroby somatyczne lub emocjonalne np. depresję, nerwicę itp
- mają trudności w relacjach - czują się samotne, mają trudności w związkach, problemy z dziećmi
- doświadczają poczucia winy , smutku, żalu, złości i nie wiedzą dlaczego, często mają poczucie, że te emocje nie
są tylko ich
- mają trudności w pracy - relacje z szefem, pracownikami, własn firma itp
Możesz przyjść z każdym tematem osobistym lub zawodowym.
Zapraszam serdecznie.

Dorota Hawrysz - organizator i prowadząca warsztat.
Od 26 lat pracuję z ludźmi jako psycholog prowadząc psychoterapię indywidualną dorosłych,
par i rodzin. Około 16 lat temu poznałam i pokochałam ustawienia. Nie była to łatwa miłość,
ale z czasem udało mi się połączyć psychoterapię z ustawieniami systemowymi i dzisiaj
pracuję patrząc na osobę zawsze w połączeniu z jego systemem rodzinnym,
w szacunku do rodów, przodków i tego co jest obecnie. Pomagam w zmianie doświadczania
przeszłości, aby mogła przyjść nowa przyszłość.
Od 8 lat prowadzę indywidualne ustawienia systemowe. Obecnie, po przerwie, wypełnioną
pracą w gabinecie, wracam do prowadzenia ustawień w grupie.

Osoby, które preferują ustawienia indywidualne zapraszam do kontaktu telefonicznego
 tel. 695812106 lub online: dhawrysz@wp.pl
www.dorotahawrysz.pl

Informacje organizacyjne:
KIEDY: 21.05.2022 rok sobota 10.00 - 18.00
GDZIE: Warsztaty odbędą się we Wrocławiu- Maślice ul. Królewiecka 161/19 Centrum Rehabilitacji Body Balance
Dojazd autobus nr 102, 103 lub 127
OPŁATA: Udział w warsztatach z ustawieniem: 450 zł. obserwatorzy/bez ustawienia 150 zł
Ceny są promocyjne i obowiązują tylko na tych warsztatach, ilość miejsc ograniczona.
Zgłoszenia mailowe : dhawrysz@wp.pl
- proszę podać imię i nazwisko, formę udziału w zajęciach oraz nr telefonu, na który zostanie wysłane
potwierdzenie udziału po wpłacie zaliczki w wysokości 200 zł z ustawieniem lub 50 zł bez ustawienia.
( zaliczka jest bezzwrotna, jeżeli osoba zgłaszająca się nie dotrze na zajęcia).
Nr konta: 60 1160 2202 0000 0003 0393 2249

https://poczta.wp.pl/w/#
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dorotahawrysz.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR1pjCT9rQ5HBIuDDsq5G20XJAlHSZAbEesQSlLYF1klFTUq5VqQUrEWNS0&h=AT1K4b6-STtYzr73kIwA-2_7Zi69KxXJ0U6_QmceugsZ3f-QV7veeI2ETazXhRcB7LQcGG4AbLuDxN-KCplF294rHOIFMPClx9Bez2JSkDlEsZiGWVLjmOJmoeD7Ob-BSAQ&__tn__=q&c[0]=AT2t3WJtTmuzmhoonitDMBUeCK_iUoy8a3uUkrY7PeWjM3ZvOFyJjoc5Tasx4AAOkfrakLrV0yQGKcU_t4pKEJyiQqKBOhqiD0vkM-XaZMS3MEO2zPQ0QqmXtZov0UJTUuSGfix-z0zL45NVGEImr7kRoGV1X4SyojhgcdEcg6gP5is
https://poczta.wp.pl/w/#

