
z Colinem P. Sissonem
Wprowadzenie do praktyki Integrującej Obecności  
z elementami Integracji Oddechem - Krok 1 

PRZEBUDZENIE  
DO WEWNĘTRZNEJ 
MOCY 

Dynamiczna moc oddechu, obecności i świadomego życia

LIVE ONLINE  

   Moduł 1: 18-19.09.2021   Moduł 2: 25-26.09.2021      Godz: 8:30-12 CET






Zapraszamy na transformujący warsztat na którym dowiesz się jak:


Korzystać ze swojej wewnętrznej mocy w życiu codziennym, 
szczególnie w sytuacjach kryzysowych 

Uwalniać stres i napięcia życiowe

Świadomie przeżywać piękno i moc Momentu Teraźniejszego 

Realizować swój najwyższy potencjał 

Skutecznie łączyć się ze swoją intuicją i kreatywnością 

Pełniej doświadczać miłości, wolności i radości w życiu 

I wiele więcej!


Integrująca Obecność to jedno z najskuteczniejszych narzędzi świadomości i 
wewnętrznego przebudzenia, wyposażających nas w praktyczne umiejętności 
potrzebne na drodze do spełnionego życia i sprostania wyzwaniom, które 
niesie ze sobą dzisiejszy świat. Jest bezpieczna, prosta, nie trzeba w nic 
wierzyć ani wyznawać żadnej filozofii, aby móc ją praktykować.


	 Praktyka Integrującej Obecności ze swoim ciałem, myślami, 
emocjami i zachowaniami integruje nasze wnętrze, odblokowuje naturalny 
oddech, uwalnia stres z ciała i psychiki, budzi naturalną radość życia i 
kreatywność. W rezultacie zaczynamy żyć z miejsca naszego wewnętrznego 
centrum, doświadczając prawdziwej wewnętrznej wolności i miłości. 
Uruchamia się wtedy nasz wewnętrzny kompas – Intuicja, która prowadzi nas 
do najlepszych dla nas wyborów i decyzji, wykraczających poza uprzednio 
mechanicznie powtarzane reakcje, nawyki i zachowania.   


	 IO jest metodą unikalną ze względu na prostotę i uniwersalność. 
Jest idealna do świadomego bycia ze stresem jaki czujemy wobec 
niechcianych uczuć i emocji, z nieświadomymi zachowaniami oraz z 
kryzysowymi sytuacjami w życiu.  Ten wprowadzający warsztat (Krok 1 IO) 
pozwala zrozumieć istotę procesu i doświadczyć jego transformującego 
działania. Zawiera dwie grupowe sesje IO.   Zapraszamy!


Jeśli pragniesz miłości, odkryj swoje lęki, stań się ich w pełni świadom/a, a 
gdy się zintegrują, odnajdziesz miłość wewnątrz siebie, i to że ona zawsze tam 

była. Jeśli będziesz szukać miłości na zewnątrz,  wykreujesz jeszcze więcej 
lęku. To sekret ukryty przed większością ludzi.     

Colin P. Sisson

	 Colin P. Sisson jest charyzmatycznym nauczycielem 
świadomego życia z Nowej Zelandii, znanym polskiemu czytelnikowi 
autorem bestsellerów inspirujących do wewnętrznego przebudzenia. 
Metafizyk, weteran wojny w Wietnamie, twórca Integracji Oddechem, 
która w ostatnich latach poszerzyła się w Integrującą Obecność – 
praktykę bycia obecnym, łącząca z wewnętrznym źródłem harmonii i 
wolności. Colin znany jest z poczucia humoru, wielkiej prostoty i 
mocy przekazu, oraz ze szczególnej atmosfery jaką wprowadza na 
swych zajęciach. Jego doświadczenie, intuicja oraz zdolność do 
współodczuwania inspiruje ludzi na całym świecie do bardziej 
świadomego i twórczego życia. www.colinsisson.com 


Książki Colina (Wyd. Medium): Wewnętrzne Przebudzenie, Podróż w 
Głąb Siebie, Twoje Prawo do Bogactwa, Tajemnica Dwunastu 
Kamieni.

Warsztat odbywa się w formie 4 porannych spotkań przez 2 
weekendy, na Zoomie. 
Moduł 1: 18–19.09.2021 
Moduł 2: 25-26.09.2021

Godziny: 8:30-12 CET

Colin prowadzi warsztat na żywo z Nowej Zelandii.


Cena warsztatu dla uczestników mieszkających w Polsce: 
590 zł  - jeśli zadatek 200 zł wpłynie do 18 sierpnia 2021 
690 zł -  jeśli zadatek 200 zł wpłynie po 18 sierpnia 2021

Cena regularna: 
175 Euro - jeśli zadatek 75 Euro wpłynie do 18 sierpnia 2021

200 Euro - jeśli zadatek 75 Euro wpłynie po 18 sierpnia 2021 

Miejsce rezerwuje wpłacony zadatek. W terminie 3 dni od daty 
rozpoczęcia warsztatu zadatek nie ulega zwrotowi.

Warsztat jest tłumaczony na język polski.


Info: 

Magdalena i Dariusz, tel: 691 674 123, info@magdalenajanicka.com


Zarezerwuj udział tutaj 
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