


Drodzy studenci i sympatycy pracy z procesem
          Z radością oddajemy w Wasze ręce katalog zajęć 
rekomendowanych przez Instytut Psychologii Procesu w 
sezonie wiosenno-letnim 2017. Liczymy, że pomoże on za-
równo studentom pracy z procesem, jak i wszystkim zain-
teresowanym łatwiej zorientować się w naszej propozycji 
oraz zaplanować udział w zajęciach na najbliższe pół roku 
z wakacjami włącznie.

          Aby ułatwić korzystanie z Informatora podzieliliśmy 
go na kilka bloków, które urozmaiciliśmy artykułami o psy-
chologii procesu i zagadnieniach, którymi interesujemy się 
w naszej codziennej praktyce psychoterapeutycznej oraz 
w badaniach. 

       W pierwszej  Informatora prezentujemy warsztaty 
szkoleniowe prowadzone przez nauczycieli pracy z pro-
cesem. Są one skierowane do osób zainteresowanych po-
znaniem  metod, które z powodzeniem stosują terapeuci 
i trenerzy pracy z procesem w różnych obszarach życia. 
Następnie proponujemy zajęcia  i doskonalące umiejętno-
ści przeznaczone głównie dla zaawansowanych studen-
tów lub osób, które poważnie  myślą o stosowaniu pracy z 
procesem w swojej praktyce zawodowej. W drugiej części 
przedstawiamy warsztaty i zajęcia tematyczne, poświęco-
ne konkretnym zagadnieniom lub obszarom pracy z ludź-
mi. 

Najczęściej mają one otwartą formułę i są skierowane do 
osób zainteresowanych własnym rozwojem. Szczególnej 
uwadze polecamy ciekawy wybór warsztatów wakacyj-
nych. Na koniec prezentujemy ofertę psychoterapeutycz-
ną Instytutu wraz z listą osób uprawnionych do prowa-
dzenia psychoterapii (także dla studentów) oraz sylwetki 
osób prowadzących zajęcia. 

          Z przyjemnością informujemy, że nasz Instytut wyda-
je zaświadczenia o udziale w zajęciach rekomendowanych 
w Informatorze. Zasady uzyskiwania zaświadczeń są róż-
ne w przypadku poszczególnych zajęć, stąd o szczegóły 
prosimy pytać prowadzących. Serdecznie zapraszamy do 
udziału w zajęciach. Mamy nadzieję, że w naszej różno-
rodnej ofercie, każdy znajdzie dla siebie coś interesujące-
go. Informator będzie stale uzupełniany w formie elektro-
nicznej w trakcie roku szkoleniowego, dlatego zachęcamy 
do odwiedzania naszej strony internetowej www.proces-
swork.pl. Z pewnością pojawi się tam wiele nowych, cie-
kawych propozycji.

          Następna edycja Informatora jesień-zima 2017/ 2018 
ukaże się na przełomie września i października.

W imieniu Rady Programu
Joanna Dulińska, Michał Duda

Dziesiąty Zjazd Naukowy Instytutu Psychologii Procesu przy Polskim 
Stowarzyszeniu Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu
Instytut Psychologii Procesu z Warszawy i Pracownia 
Psychoterapii i Rozwoju ESENCJA zapraszają do Sopotu 
na 10 Ogólnopolski Zjazd Naukowy IPP Work 2016.

Program:
1) Prezentacje projektów badawczych z obszaru psycho-
logii  procesu 
2) Procesy grupowe dotyczące społeczności IPP, prezen-
tacja nowego samorządu studenckiego, performance stu-
dentów
3) Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Psychotera-
peutów i Trenerów Psychologii Procesu
4)  Obowiązkowe szkolenie dla członków komitetu 
studiów. 

Program na stronie: www.pracownia-esencja.pl

Termin:
8 września (piątek) godz. 9:00-18:00
9 września (sobota) godz. 9:00- 19:30
10 września (niedziela) godz.9:00- 16:30

Miejsce: 
Zostanie podane w późniejszym terminie
Klub Żeglarski NAVIGO
ul. Bitwy pod Płowcami 67a, Sopot

Zjazd przeznaczony jest wyłącznie dla nauczycieli 
i studentów Instytutu Psychologii Procesu.
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„Głęboka Demokracja to nasze poczucie, 
że świat jest tutaj, 
żeby nam pomóc stać się jednością oraz, 
że my jesteśmy tutaj, 
żeby pomóc światu stać się jednością.” 
    
   – Arnold Mindell

Święto 1 Maja i Święto Konstytucji 3 Maja to czas manifestacji, pochodów, wieców, refleksji historycznej i społecznej. 
Chcemy by czas ten stał się również przestrzenią dialogu społecznego w duchu głębokiej demokracji, dlatego propo-
nujemy nowe cykliczne wydarzenie - ŚWIĘTO PRACY... ze ŚWIATEM czyli Worldwork Majówka.

Chcielibyśmy w ten sposób budować w Polsce tradycję rozpoczętą przez Seminarium Worldwork, które miało miejsce 
w końcu kwietnia i na początku maja 2014 r. w Warszawie, którego Instytut )logii Procesu był współorganizatorem.
 
http://worldwork.org/pl/o-worldworku/

Współorganizatorem Worldwork Majówki jest Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutow i Praktyków Psychologii 
Procesu. 

INFORMATOR Wiosna / Lato 20172

Będą to DNI GŁĘBOKIEJ DEMOKRACJI, dni dialogu: procesy grupowe, otwarte forum, happeningi, wydarzenia 
artystyczne, warsztaty z facylitacji, mediacji, coachingu i pracy nad sobą z wykorzystaniem metod psychologii procesu. 
 
Interesuje nas szerokie spektrum aktualnie konfliktowych zagadnień społecznych, politycznych, ekonomicznych, na-
rodowych, religijnych, rasowych, organizacyjnych, biznesowych, równosciowych, ekologicznych, zdrowotnych.. ale 
też problemów dotyczących społeczności lokalnych, samorządowych, inicjatyw pozarządowych, profesjonalnych, czy 
spółdzielczych oraz projektów realizowanych w świecie. Chcemy stworzyć dla nich przestrzeń i wspólnie dyskutować, 
debatować, procesować i poszukiwać rozwiązań.

Na wszystkie wydarzenia WSTĘP WOLNY!
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Kate Jobe, Joanna Dulińska, Joe Goodbread i Michał Duda
 

W świecie Mugoli ludzie przeżywają różne trudności, bywają zatkani, mają konflikty i za-
zwyczaj próbują radzić sobie z tym wszystkim jak, no cóż, jak Mugole. Używają codziennej 
świadomości i starają się rozwiązywać problemy za pomocą racjonalnego umysłu. Jednak 
stosowanie wypróbowanych sposobów radzenia sobie prowadzi do rozwiązań, które zawo-
dziły w przeszłości.

W Hogwardzie rzeczy się zmieniają: potrzeba rozwiązywania problemów przekształca się 
w głębokie poczucie związku celu, wiedzy i mocy osobistej. Nowe możliwości pojawiają się 
kiedy zaczynamy używać narzędzi, które na pierwszy rzut oka wydają się magiczne jednak 
w rzeczywistości są umiejętnością odmiennego spojrzenia na to co jest realne. Tutaj, w 
Hogwardzie będziesz miał okazję doskonalić swoją uważność, rozwijać umiejętności magii 
pracy z procesem. Nie jest to możliwe bez pracy nad sobą, która wspiera czarodziejskie 
zaklęcia i magię.

Przyjedź i dołącz do nas. Możesz się spodziewać dni pełnych nauki, zabawy i przyjaźni.
Seminarium adresowane jest do wszystkich czarodziejów procesu poszukujących inten-
sywnego tygodniowego praktycznego szkolenia, które pozwoliłoby im doskonalić pod-
stawy procesowej magii. Psychologia Procesu jest jak używanie zaklęć. Kompetentny 
wszechstronny czarodziej, by stosować magię w sposób efektywny i etyczny, musi ćwiczyć 
podstawowe zaklęcia, sprawdzać do czego się przydają i dlaczego działają. Będziemy ćwi-
czyć pracę z procesem od całkowitych podstaw, aż po zastosowania proces mind i dru-
giego treningu.  Dołącz do nas a zaznasz dyscypliny w pracy z procesem, pracy relacyjnej, 
superwizji, studiowania przypadków. To pozwoli Ci wysotrzyć świadomość i błysnąć znajo-
mością najnowszych narzędzi.

W programie jak zwykle: 
- Struktura procesowej magii. 
- Praca w poszczególnych kanałach. 
- Sztuka terapeutycznych zaklęć. 
- Pewność siebie, zwątpienie I krytycyzm wewnętrzny jako składniki drugiego treningu.
- Dostęp do process mind w trakcie prowadzonej sesji.
- Wielka Magia przy pomocy małych narzędzi a minimalne interwencje oparte o wysoką 
świadomość.
- Księga Czarów: rozpoznawanie wzorców procesu w budowaniu doskonałych interwencji.
- Odnajdywanie drogi powrotnej z najdalszych zakątków kniei.

i wiele innych atrakcji : )
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Termin: 7- 11 czerwca 2017 / Rejestracja i informacja: tel. 
502 616 396 / Organizatorzy: Joanna Dulińska i Michał 
Duda; tel. 502 616 396; e-mail: ipp@processwork.pl / 
Szczegółowe informacje wkrótce dostępne www.pro-
cesswork.pl / 
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona
  
Zapraszamy

Kate Jobe and Joe Goodbread praktykują i uczą psycho-
logii procesu w Process Work Institute w Portland OR., 
którego są współzałożycielami. Od 20 lat szkolą stu-
dentów psychologii procesu na całym świecie. W czasie 
wolnym uwielbiają razem gotować i jeździć na rowerze.

Kate Jobe, MA, CMA.
Pasjonuje się wykorzystaniem ruchu w stosowaniu pracy 
z procesem. Jest autorką wielu artykułów, twórcą, wy-
dawcą i redaktorką The Journal of Process Oriented Psy-
chology i asystentką redaktora naczelnego The Journal 
of Laban Movement Studies. Obecnie studiuje wykorzy-
stywanie występów scenicznych i ekspresji twórczej na 
pracę z zaburzeniami odżywiania.

Dr. Joe Goodbread
Prowadzi praktykę psychoterapeutyczną i uczy psycho-
logii procesu w Portland OR., a także w wielu progra-
mach szkoleniowych POP na świecie. Jest autorem kilku 
książek - miedzy innymi ostatnio wydanych: Befriending 
Conflict and Living on the Edge: The Mysthical, Spiritual 
and Philosophical Roots of Social Marginality. Obecnie 
skupia się na badaniu związków pomiedzy ekstremalny-
mi stanami świadomości i konfliktem w obszarze pomo-
cy społecznej.
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„Hogwart”: Budowanie trwałych fundamentów 
dla Magii Procesu



Joanna Dulińska, Michał Duda

 

W

Zajęcia przeznaczone są zarówno dla osób zajmujących się zawodowo pracą z ludźmi m.in.: psychologów, terapeutów, 
trenerów, nauczycieli, lekarzy psychiatrów oraz lekarzy pozostałych specjalności, pielęgniarek, pracowników socjalnych, 
animatorów kultury oraz studentów tych kierunków, jak i wszystkich zainteresowanych własnym rozwojem, pragnących 
pogłębić wiedzę o sobie samych, nauczyć się jak otworzyć się na własne doświadczenia, zaufać im i lepiej je rozumieć, 
poznać sposoby radzenia sobie z codziennymi trudnościami.

W ciągu czterech tygodni pragniemy przekazać Państwu podstawowe wiadomości z zakresu psychologii zorientowanej 
na proces, dostarczyć narzędzia pomocne w Waszej pracy.

W programie: 

Wprowadzenie do pracy z procesem / śniące ciało i proces śnienia, druga uwaga, praca z podwójnymi sygnałami, 
amplifikacja, oddźwięk, kanały - drogi przebiegu informacji, progi, odkrywanie znaczenie zdarzeń nieintencjonalnych, 
metaumiejętności w pracy z procesem/. 
Praca z progami /progi w różnych kanałach, sygnały progowe, figury progowe, podwójne progi, związek progów ze 
snami i symptomami cielesnymi, techniki i metaumiejętności pracy z progami, progi indywidualne i kulturowe,Praca ze 
snami /sny a proces śnienia, progi oraz pierwotne i wtórne procesy w snach, praca z bajkami, mitami, fantazjami i wizja-
mi, odkrywanie mitu osobistego w snach z dzieciństwa, praca ze snami archetypowymi, „zaśnienie”/.
Praca z ciałem i symptomami fizycznymi /praca z krótkotrwałymi i chronicznymi symptomami cielesnymi, głęboka 
praca z ciałem, związek symptomów cielesnych z relacjami/. 
Praca z ruchem / podwójne sygnały i progi w kanale ruchu, ruchy pierwotne i wtórne, techniki pracy z ruchem/ 
Relacje /podwójne sygnały, progi i podwójne progi w relacjach, praca nad komunikacją w związkach i relacjach rodzin-
nych, praca z konfliktami i oskarżeniami, mit relacyjny, projekcje, zaśnienia i transy w relacjach/. 
Krytyk - wróg czy nauczyciel ? /Jak radzić sobie z wewnętrznym i zewnętrznym krytykiem/ 
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CERTYFIKAT PSYCHOTERAPEUTY POP
CERTYFIKAT FACYLITATORA POP

CERTYFIKAT MEDIATORA POP
CERTYFIKAT COACHA POP

Praca z osobami w ekstremalnych stanach świadomości - w śpiączce, w stanach bliskich śmierci, w psychozach; od-
mienne stany świadomości w relacjach interpersonalnych/. 
Uzależnienia i współuzależnienie. 

Nasze zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Oznacza to, że przedstawiana przez nas teoria będzie sprawdzana w 
praktyce przez uczestników zajęć. Wymaga to otwartości i gotowości do zajęcia się własnymi trudnościami i ogranicze-
niami jakie napotykamy w pracy z ludźmi oraz osobistymi problemami.

Zajęcia prowadzone będą w grupie 10-15 osobowej od poniedziałku do piątku w godz. 10-18. W weekendy odpoczy-
wamy.

Zaświadczenia:  
Po ukończeniu Letniej Szkoły POP uczestnicy otrzymują zaświadczenie uwzględniające ilość godzin i tematykę szko-
lenia. Zaświadczenie nie uprawnia do prowadzenia psychoterapii ani nauczania psychologii zorientowanej na proces. 
Istnieje możlwość kontynuacji szkolenia w ramach Programu Licencyjnego IPP celem uzyskania Licencji Psychoterape-
utycznej i Trenerskiej.

Terminy: Czternasta edycja Szkoły: 26 czerwca - 21 lipca 2017, (bez weekendów) / Cena: Cena zajęć  wynosi 2400 
zł pod warunkiem wpłacenia zaliczki w wysokości 1000 zł do dnia 05.06.16. Po tym terminie koszt wynosi 2600 zł. 
Po 05.06.17 zaliczki i wpłaty nie będą zwracane. Wpłaty prosimy kierować na konto: Instytut Psychologii Procesu, 
ul. Kochanowskiego 27/7, 01-864 Warszawa, 
Osoby wpłacające prosimy o kontakt telefoniczny. Można także dokonywać wpłat bezpośrednio przed warsztatem.

Miejsce: Ośrodek Psychoterapeutyczno - Szkoleniowy POZA CENTRUM,Warszawa, al. Ujazdowskie 16 m 58
Informacje I zapisy: bezpośrednio u prowadzących, tel. 502 616 396 - Michał Duda
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Letnia Szkoła Psychologii Procesu



R
E

K
LA

M
A

8

R
E

K
LA

M
A

9INFORMATOR Wiosna / Lato 2017 INFORMATOR Wiosna / Lato 2017



Psychologia procesu w psychoterapii

 Psychologia zorientowana na proces (psychologia procesu 
lub praca z procesem) jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijają-
cych się na świecie i w Polsce nowych kierunków psychoterapii. Jej twór-
cą jest Arnold Mindell doktor psychologii i fizyki, który rozpoczął pracę 
psychoterapeutyczną jako analityk w Instytucie C.G. Junga w Zurychu, 
a następnie na początku lat 70-tych rozwinął własną metodę terapii.

 Podstawowym pojęciem jest proces definiowany jako prze-
pływ doświadczeń. Doświadczenia zgodne z tożsamością i identyfika-
cją danej osoby są przez nią akceptowane i odbierane jako pozytywne, 
te zaś, które ową tożsamość zakłócają, postrzegane są jako zagraża-
jące, trudne, patologiczne. Podstawą psychologii procesu jest określa-
nie granic tożsamości osoby i badanie czy i w jaki sposób to, co ową 
tożsamość zakłóca może być przez nią wykorzystane. To, co postrze-
gamy jako przeciwieństwo lub patologię, czego nie jesteśmy w stanie 
kontrolować, jeśli zostanie uświadomione, zrozumiane i odpowiednio 
wykorzystane może prowadzić do zdrowia i rozwoju.

 Dla kogo ta terapia?  W jakich problemach jest skuteczna. Psy-
chologia procesu znajduje zastosowanie w leczeniu nerwic, stanów lęko-
wych i depresyjnych oraz pracy z ofiarami przemocy i nadużyć (PTSD). 
Jest bardzo skuteczna w przypadku problemów psychosomatycznych 
i odkrywania psychicznego znaczenia symptomów fizycznych. Zdobywa 
uznanie jako terapia wspomagająca leczenie uzależnień - szczególnie 
w terapii zaburzeń jedzenia. Z uwagi na stworzenie skutecznych na-
rzędzi komunikacji z osobami w ekstremalnych stanach świadomości 
może także wspomagać leczenie osób zdiagnozowanych psychiatrycz-
nie, służyć budowaniu komunikacji z osobami w śpiączce i stanach bli-
skich śmierci oraz pracy z osobami starszymi. Praca z procesem jest 
także stosowana w terapii par i małżeństw oraz w sytuacjach kryzysów 
osobistych; stanowi narzędzie poznawania siebie i osobistego rozwoju.
Należy pamiętać, że o skuteczności terapii decyduje całościowy od-
dźwięk klienta na proponowany przez psychoterapeutę sposób pracy. 
Właśnie ta głęboka, wewnętrzna reakcja klienta stanowi ostateczne 
kryterium czy metoda, którą stosujemy jest to dla niego dobra czy nie.

 Na czym polega praca z procesem. Najważniejszym zada-
niem psychoterapeuty pracującego z procesem jest pomoc klientowi 
w podążaniu za własnym doświadczeniem, badaniu tego jak doświad-
cza swojego problemu, w jaki sposób doznaje siebie, innych, świata 
oraz swoich reakcji na to, co się wydarza. Kluczową rolę w podążaniu 
za doświadczeniem klienta odgrywa koncepcja kanałów komunikacji 
i koncepcja progu. Terapeuta rozwija doświadczenie klienta w kanale, 
w którym ono przebiega. Jeżeli klient opisuje swoje doświadczenie bólu 
głowy jako uczucie rozpierania, terapeuta zachęca go, aby w kanale 
ruchu badał owo rozpieranie i odkrywał, w jaki sposób może wykorzy-
stywać jakość rozpierania w swoim życiu. 

Często pełne wejście w dane doświadczenie uniemożliwia próg: granica 
pomiędzy tym, co znane i tym, co nowe, nieznane, co próbuje zaistnieć 
w naszym doświadczeniu. Doświadczenia nowych jakości zabraniają 
nam figury progowe, strażnicy naszej tożsamości. Duża cześć pracy 
z procesem skupia się na przepracowywaniu progu, szukaniu kompro-
misów i sposobów wprowadzania zmian w nasze życie.

 Pełniejsze „wejście w doświadczenie” prowadzi do większej 
świadomości, a to z kolei pozwala szukać nowych rozwiązań zgłaszanych 
przez klienta problemów. Większa świadomość własnego doświadcze-
nia sprawia, że problem poniekąd sam ujawnia klientowi swoje znaczenie 
i podpowiada rozwiązanie bez konieczności podsuwania interpretacji 
czy też dawania rad przez terapeutę. W pewnym sensie w wyniku po-
szerzenia własnego doświadczenia rozwiązanie trudności staje się dla 
klienta oczywiste lub problem po prostu znika. Tak uzyskane rozwiązania 
są zazwyczaj najbardziej trwałe. 

 Metody i techniki. Aby osiągnąć cel psychoterapii psycho-
logia procesu korzysta z różnorodnych środków dostosowanych do 
świadomych i nieświadomych sposobów komunikacji używanych przez 
klienta. Sesje mogą wyglądać bardzo różnie: od zwykłej rozmowy po-
przez analizę snów klienta, czasami wejście w ich świat poprzez dramę 
- odgrywanie sytuacji, postaci i ról, trudności relacyjnych, wzmacnianie 
komunikowanych niewerbalnie sygnałów, pracę z ciałem, uczuciami 
i potrzebami, ruch i taniec, pracę z głosem, analizę rysunków klienta, 
ulubionych piosenek, mitów i baśni, ustawienia grupowe, aż po twór-
czość i ćwiczenie nowych umiejętności. Jeśli jest to dla klienta użytecz-
ne psychoterapeuta nie waha się używać narzędzi stosowanych w in-
nych szkołach terapii np. poznawczych, behawioralnych, systemowych 
czy terapii Gestalt dostosowując je do filo-zofii pracy z procesem.

 Praca z procesem jest niedyrektywna - wybierając ro-
dzaj interwencji terapeuta kieruje się przede wszystkim świadomą 
i nieświadomą reakcją zwrotną klienta, ponieważ tylko ona wyznacza 
właściwy kierunek pracy i może doprowadzić klienta i terapeutę do 
właści-wego rozwiązania. Doświadczenie klienta jest tu najlepszym do-
radcą. 

 Efekty terapii. Praca z procesem polega na dookreślaniu toż-
samości osoby, badaniu kierunku i możliwości zmian oraz pracy z tym, 
co te zmiany uniemożliwia. Daje to osobie możliwość wykorzystania 
w pełni swojego potencjału i umożliwia podjęcie świadomej decyzji do-
tyczącej zmiany. Klient przestaje czuć się ofiarą tego, co wydarza się w 
jego życiu, zaczyna świadomie i w twórczy sposób wykorzystywać nowe 
sytuacje. Prowadzi to do poprawy relacji z innymi ludźmi, zanikania obja-
wów nerwicowych, często do ustępowania dolegliwości soma-tycznych.

Joanna Dulińska, Michał Duda
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*** (rozmowa z wodospadem)

przychodzę do ciebie
prosić o więcej
łask bez trosk
łask bez łez

dajesz mi siebie mówiąc
nie trwam wiecznie
przychodź więc częściej
aż nie przestanę

będziesz tu przecież
gdy mnie nie będzie
bo płyniesz z rzeki nieprzerwanej

zapomniałem
to gdy ty znikniesz
ja być przestanę
a to to samo

  Katarzyna Lewińska 

 
Ta druga ja

Z drugiego brzegu do mnie woła
Ta druga ja
Unosi brew zwodzoną czoła
Ta druga ja
Przegląda w wodzie swoje sny
Nie mogę dłużej bez niej żyć

Konewką wlewa mi do oczu
Strumienie świadomości
Pod skórą żłobi labirynty
I pędzi nimi ciągle w prawo
Jest we mnie
Czuję jej lekki krok

Kontrastem płynie w moich żyłach
Bez znieczulenia ze mnie kpi
Po jednym wyciąga z miast mych cienie
Szalenie pięknie ze mną gra
Jest we mnie
Czuję jej lekki krok

Z drugiego brzegu do siebie wołam
Ona to ja
Unoszę brew zwodzoną czoła
Ona to ja
Przeglądam w wodzie swoje sny
Bez siebie przecież nie mogę żyć

  Katarzyna Lewińska 
www.moja-anatomia.blogspot.com

Berenika Orłowska - Symptom Węża
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Program zajęć:
powołanie i mit  zawodowy // intuicje, przeczucia, nastroje w pracy z ludźmi, wizje i fantazje, a „widzenie” // pozostawianie historii oso-
bistej // myśliwy i druga uwaga; percepcja terapeuty - szamanizm, a procesy poznawcze // wojownik i sprzymierzeniec // wykorzystanie 
sprzymierzeńca w pracy terapeutycznej // świadome śnienie - kto to jest sobowtór i co ma wspólnego z pracą z ludźmi // praca z fan-
tomami // czterej wrogowie człowieka wiedzy // moc osobista i ranga w pracy z ludźmi // ścieżka serca // ścieżka śmierci - rola i udział 
społeczności w „stawaniu się człowiekiem wiedzy” 

Warsztat stanowi integralną część Dwuletniego Studium Psychologii Procesu. Po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącymi otwarty 
również dla uczestników z zewnątrz. 
 
Termin: 20 - 24 września 2017, zajęcia rozpoczynają się 21.09 (Środa) o godz. 11.00. Zakończenia warsztatu 25.09 (niedziela) po południu 
\\ Miejsce: zostanie podane w późniejszym terminie - www.processwork.pl \\ Koszt: 850 zł - w cenie opłata za zajęcia 
+ zakwaterowanie i wyżywienie - pod warunkiem wniesienia przedpłaty w wysokości 350 zł do dnia 15 lipca 2017; po tym terminie opłata 
wynosi 900 zł. \\ Uwaga !!! Przedpłata jest bezzwrotna ponieważ zostanie przeznaczona na rezerwację miejsc w pensjonacie \\  
Przedpłaty i wpłaty prosimy kierować na konto: Instytut Psychologii Procesu, ul. Kochanowskiego 27/7, 01-864 Warszawa, 
Nr konta: 41 1090 2851 0000 0001 1417 1089 \\ Osoby wpłacające prosimy o kontakt telefoniczny. Można także dokonywać wpłat bezpo-
średnio przed warsztatem \\ Kontakt: Michał Duda; tel.: +48 502 616 396, e-mail: ipp@processwork.pl, www.processwork.pl \\ Sedecznie 
zapraszamy!!!

Medytacje wojownika na ścieżce serca
Szamanizm i praca wewnętrzna w psychoterapii

Joanna Dulińska, Michał Duda

Nieskazitelne Relacje 
Śnienie - Ciało - Kontakt
Joanna Dulińska i Michał Duda

Siódmy już warsztat wakacyjny, rozwijający wątki pracy z procesem zawarte m.in. w takich książkach  Arnolda Mindella jak Shamans 
Body czy Earth Based Psychology tym razem poświęcony relacjom, związkom i zespołom. 

W programie między innymi: 
Złość, rozczarowanie i odmienne stany świadomości w związkach. 
Podmiotowe i niepodmiotowe relacje. 
Typologie, związki i wspólne śnienie.
Reguła Naguala - szamani w zespole. 

Warsztat stanowi samodzielną całość i choć jest kontynuacją wcześniejszych warsztatów: „Wojownik na ścieżce serca”; „Don Juan, sztu-
ka śnienia i zwykłe sny”, „Sen, teatr i sztuka osaczania” oraz „Jeśli nie-ja, to kto...?”; „Ilu-z-ja, Podmiot i Klucz do Śnienia” oraz „Świadek, 
Kwantowa Wolność i No One Goal”  - oczywiście udział w nich nie warunkuje uczestnictwa. 

Termin: 13-17.09.2017 // Szczegółowe informacje: www.processwork.pl; www.pozacentrum.pl 
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KURS TERAPII PAR
O co chodzi w psychoterapii par? 
- Roczne Szkolenie w ramach cyklu 
Profesjonalne Szkolenia dla Psychoterapeutów
Joanna Dulińska, Michał Duda

CERTYFIKAT PSYCHOTERAPEUTY POP 

Podobnie jak w poprzednich cyklach szkoleniowych poświęconych Relacji Terapeu-
tycznej oraz Pracy z Oporem i Progiem w trakcie zajęć uwzględnimy rożne podej-
ścia terapeutyczne w odniesieniu do praktyki terapeutycznej w podejściu POP. 

W programie m.in.:
- Para jako klient.
- Kontrakt i cele pracy z parą. 
- Relacja terapeutyczna w pracy z parą
- Progi i opór w terapii par. 
- Praca z parą a praca indywidualna. 
- Para, małżeństwo, rodzina. 
- Fazy relacji
- Para jako oś świata 
- Nierelacyjne powody bycia w relacjach 
- Strony trzecie i relacja w środowisku
- Zdrady, rozstania, rozwody, powroty. 
- Uzależnienia w relacji 
- Typologie a relacje 
   I wiele więcej..

Wszystko to w sosie POP-owskiej pracy z relacjami, miejsca podmiotu i śnienia!

Serdecznie zapraszamy ; ) 

Informacje: Michał Duda 502 616 396 
Cena: 200 zł za zajęcia. 
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Klasa dyplomowa
Joanna Dulińska, Michał Duda

CERTYFIKAT PSYCHOTERAPEUTY POP

Zajęcia przygotowujące do egzaminów dyplomowych. Grupa zamknięta dla zakwalifikowanych studentów IPP.
Informacje: Michał Duda 502 616 396 \\ Cena: 300 zł za zajęcia.

Zajęcia dla chętnych studentów szkolenia podstawowego. Na tym etapie zwrócimy szczególną uwagę na praktyczne wykorzystywanie 
teorii by przygotowywać się do pracy z klientami. Poszczególne zajęcia będą poświęcone określonym „zaburzeniom” (ICD-10),  przypo-
mnimy sposób podejścia POP-u i omówimy możliwe narzędzia i sposoby pracy by sprawdzić je potem w praktyce w pracy na środku. 
Grupa zamknięta, min.8 osób.

Informacje: tel. 502 616 396 - Michał Duda

Progowisko – Praktyka psychoterapeutyczna z elementami psychopatologii 
dla początkujących
Joanna Dulińska, Michał Duda, Małgorzata Szczepańska, Grzegorz Szczepański, Zbigniew Miłuński

CERTYFIKAT PSYCHOTERAPEUTY POP
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Warsztaty superwizyjne
Joanna Dulińska, Michał Duda

CERTYFIKAT PSYCHOTERAPEUTY POP

Z myślą o studentach i terapeutach z poza Warszawy postanowiliśmy zorganizować superwizje grupowe w formie warsztatów weeken-
dowych. Naszym celem jest stworzenie warunków umożliwiających pracę z własnymi progami na jakie natrafiamy pracując z klientami, 
odkrywanie i rozwijanie własnego stylu terapeutycznego, doskonalenie posiadanych i nabywanie nowych umiejętności i odkrywanie 
metaumiejętności.
- Dwie osoby będą pracowały na środku (jedna jako klient i druga jako terapeuta) z pomocą i pod superwizją prowadzących.
- Będziemy analizować zapis video sesji prowadzonych przez dyplomowanych nauczycieli POP oraz prac, mających miejsce w trakcie 
zajęć.
Część zajęć poświęcona będzie kontroli przypadków  i analizie materiałów video przygotowanych przez uczestników.
- Zaproponujemy także ćwiczenia, które pozwolą każdemu rozwijać się jako terapeuta jak I pracować nad osobistymi problemami.
- Każdy warsztat bedzie poświęcony innemy obszarowi lub rodzajowi pracy terapeutycznej. O wyborze tematów zadecydują uczestnicy.
- Chcemy pracować w stałej, zamkniętej, kilkunasto-osobowej grupie.
Przyjmujemy jedynie zgłoszenia udziału w całym cyklu zajęć. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona pierwszeństwo mają osoby z poza 
Warszawy.

Terminy: soboty 10.00-18.00 i niedziele 10.00 - 16.00. \\ Miejsce: POZA CENTRUM; W-wa, ul. Gdańska 2 lok. 77 \\ Informacje: Michał Duda 
502 616 396 \\ Cena: 200 zł za zajęcia.
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Jan Przeor

CERTYFIKAT PSYCHOTERAPEUTY POP     
CERTYFIKAT FACYLITATORA POP   
CERTYFIKAT MEDIATORA POP    
CERTYFIKAT COACHA POP

Zapraszam na ósmy już z kolei, poprawiony i dopełniony wykład o kwantowym rozumieniu świata. Ideą seminarium jest jak co roku 
przedstawienie zarysu nowej bo dopiero ponad stuletniej fizyki kwantowej i jej związku z jeszcze młodszą pracą z procesem. W połowie 
zeszłego wieku niektórzy wielcy twórcy psychologii oraz czołowi fizycy marzyli o połączeniu tych dwóch dziedzin nauki. Dzięki wielolet-
niej pracy A.Mindella takie idee fizyki kwantowej jak: splątanie, nielokalność, efekt tunelowy, funkcja falowa, superpozycja stanów, czas i 
przestrzeń urojona, czy światy równoległe trafiały pomału do kanonu pracy z procesem. Celem wykładu jest również zwrócenie uwagi 
na zupełnie odmienną logikę, która stoi u podstaw fizyki kwantowej i pracy z procesem, gdzie nasze codzienne klasyczne spojrzenie 
nie zdaje egzaminu. Mam nadzieję, że perspektywa z punktu widzenia nauk ścisłych ułatwi zrozumienie wielu idei psychologii procesu, 
zwłaszcza tych aktualnie wprowadzanych do naszej szkoły. Mam również nadzieję, że przedstawienie stopnia skomplikowania tej trudnej 
materii uspokoi wielu studentów i da mniejsze pole do popisu ich wewnętrznym krytykom.  Na wyboistej ścieżce przyszłego studiowania 
będą mogli kierować się słowami wybitnego fizyka – noblisty, Richarda Feynmana: „Mechanika kwantowa opisuje przyrodę jako absur-
dalną z punktu widzenia zdrowego rozsądku i w pełni zgadza się z doświadczeniem. Mam więc nadzieję, że zaakceptuję naturę taką jaka 
jest – absurdalną”  w odniesieniu do psychologii procesu. UWAGA! Seminarium obowiązkowe w ramach teorii dla wszystkich studentów 
. Wstęp wolny dla studentów uczestniczących w poprzednich wykładach.

Termin: sobota 25 lutego 2017, godz. 10-18 // Miejsce: Najprawdopodobniej liceum im. H. Sienkiewicza w Warszawie przy ul. Siennej 53 
// Cena: 120 zł,  gratis dla osób uczestniczących w poprzednich wykładach // Kontakt: Jan Przeor tel.: 600 207 806, janprzeor@wp.pl // 
Superwizja: Michał Duda

20

Seminarium z teorii i zjawisk w psychoterapii - BLOK 2 
Grzegorz Szczepański

CERTYFIKAT PSYCHOTERAPEUTY POP     CERTYFIKAT FACYLITATORA POP   
CERTYFIKAT MEDIATORA POP    CERTYFIKAT COACHA POP

Zapraszam na seminarium teoretyczne poświęcone prezentacji podstawowych założeń i metod pracy różnych podejść psychoterapeutycznych

BLOK 2: 5-6-7 maja 2017 - Zajęcia będą dotyczyły takich zagadnień  jak: terapia tańcem, praca z ciałem: Lowen, Reich, szkoły systemowe 
terapia rodzin, Gestalt, NLP, terapia behawioralna, terapia poznawcza.

Terminy: 5-6-7 maja 2017 - piątek:18.00-21.00, sobota: 10.00-19.00, niedziela:10.00-18.00. // Miejsce: Ośrodek Nowe Wzorce, al. Armii Ludowej 
6 lok.120 (parter), Warszawa // Cena: 200 zł // Opłaty prosimy wpłacać na konto: Psychoterapia i szkolenia Grzegorz Szczepański; Al. Komisji 
Edukacji Narodowej 15/138, 02-722 Warszawa; mBank, nr konta: 90 1140 2004 0000 3502 6708 6058 - z dopiskiem: „Teoria 2-gi blok, Imię i 
Nazwisko uczestnika” // Kontakt: Grzegorz Szczepański, tel. 696 576 385, mail: gszczepanski@NoweWzorce.pl
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Depresja: przeszkoda, czy wyzwanie
Marzena Borowczak

Smutek, spowolnienie, uczucie zapadania się, wycofanie się z relacji są w naszym subiektywnym poczuciu niepożądanymi dolegliwoś-
ciami, których chcemy pozbyć się jak najszybciej. W psychologii procesu wszystko co nam się przydarza, w tym też różne nieprzyjemne 
stany, mają dla nas znaczenie i ukryty potencjał. Na warsztacie spróbujemy przyjrzeć się naszym doświadczeniom w poszukiwaniu oso-
bistego znaczenie dla naszej ścieżki rozwoju. Warsztat jest częścią ogólnopolskiego wydarzenia “REakcja w depresji”.

Termin: 4.03.2017 r.;  g.11:00 // Miejsce: Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Esencja, ul. Wejherowska 15/23, Sopot // Cena: wstęp wolny
Kontakt: kontakt@pracownia-esencja.pl; 517 704 782; www.pracownia-esencja.pl // Superwizja: Michał Duda

Ja vs. Krytyk Wewnętrzny 
– ponad półroczna 6 weekendowa grupowa praca z wewnętrzną krytyką
Dariusz Jundziłł

Projekty, marzenia, cele, osobiste lub zawodowe, wewnętrzne bądź zewnętrzne, mogą rozbić się w pył, gdy pojawi się w nas wątpliwość 
zasiana przez krytykę wewnętrzną. Sygnałem Krytyka w nas może być niska samoocena, brak zadowolenia z siebie, uciążliwe napięcie 
lub apatia, poczucie bezradności i niemocy, niemożność realizowania zamierzeń, ataki paniki lub niepokoju.  

Jeśli masz chęć i gotowość zawalczyć o to co jest dla Ciebie ważne, zapraszam na półroczną 6 weekendową grupową pracę w temacie 
krytyki wewnętrznej. Pracować będziemy wkontekście dowolnego przez Ciebie wybranego życiowego projektu z którego realizacją 
miałaś lub miałeś najwięcej problemów. Projekty, cele, marzenia, mogą być osobiste lub zawodowe, wewnętrzne bądź zewnętrzne, jak 
np. przepracowanie w sobie tematu krytyki wewnętrznej w jakimś wymiarze swego życia, zdecydowane stawanie po swojej stronie, 
spontaniczność i swobodne wyrażanie siebie, zrealizowanie jakiegoś celu zawodowego,  praca nad jakąś ideą lub wartością w świecie. 
Grupa będzie zamknięta, zajęcia będą miały charakter treningowy i rozwojowy. 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę przemiany.com.pl lub/i na bezpłatną konsultację wstępną.
 
Termin: 6 weekendów, 1 co miesiąc. Rozpoczęcie: 4 marca 2017r. + min. 3 spotkania wieczorne wspierające // Miejsce: PRZEMIANY 
- Ośrodek Rozwoju i Psychoterapii, ul.Krucza17/13, Warszawa, www.przemiany.com.pl // Cena:   1850zł przy przedpłacie 400zł przed 
pierwszym terminem zajęć, po tym terminie 2000zł, dla studentów IPP i osób które uczestniczyły w cyklu „Dorosłe Dzieci” w Ośrodku 
Przemiany odpowiednio 1750zł i 1850zł // Kontakt: djundzill@przemiany.com.pl  Tel.605 27 99 27 // Superwizja: Joanna Dulińska.
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C Słomiane wdowy XXI wieku
Barbara Gładecka

Kim są słomiane wdowy ? Wielki Słownik Języka Polskiego definiuje „kobieta zamężna, której mąż wyjechał gdzieś na jakiś czas, zosta-
wiając ją samą.”

Dla kogo:
Kobiety, których mężowie, partnerzy czy partnerki wyjeżdżają na dłużej, w delegacje, pracują daleko od domu, np za granicą, w innym 
mieście. Żony, partnerki podróżników.

Będziemy zajmować się między innymi:
- trudnościami jakich doświadczam w tej sytuacji, ale też jakie mam korzyści? 
- moje strachy i obawy, 
- ciekawość kim jestem bez męża,
- jak sobie radzę, moja siła i moc osobista, rangi, mój potencjał, 
- po co mi relacja, bycie w związku, 
- zdrady, seks, 
- moje potrzeby w relacji, czy daje sobie przyzwolenie i czy umiem je  wnosić,
- moje działanie w świecie, co mnie ogranicza, czego nie mogę w tej sytuacji, 
a co jest możliwe w związku z tym, że zostałam sama. 

Na zakończenie warsztatu zrobimy proces grupowy dla uczestniczek i ewentualnych zaproszonych gości.
Zapraszam serdecznie!

Termin: warsztaty zaplanowane są na 5 spotkań popołudniowych, w każdy wtorek 07.03, 14.03, 21.03, 28.03, 04.04 w godz. 18.30-21.00  
// Miejsce: Ośrodek Corelacje, Warszawa, ul. Nowy Świat 22 m 1 - Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń // Koszt: 45 zło-
tych za spotkanie // Kontakt: Barbara Gładecka, barbara@corelacje.pl, tel. 501752467, www.corelacje.pl // Superwizja: Joanna Dulińska.

Czy wiesz kto sabotuje Twoje cele? Czy chcesz się dowiedzieć?
Agata Gebhardt

Nie jesteśmy jednowymiarowi – każdy z nas jest zespołem różnych „osobowości”. To jest nasz ogromny zasób, ale też często bezpośred-
nia przyczyna wewnętrznego konfliktu, a nawet sabotażu naszych celów. Zachęcam Cię więc do spotkania z Twoim Sabotażystą, a nawet 
więcej, poznania Daru jaki ma dla Ciebie. Jeżeli chcesz znaleźć odpowiedzi na pytania: Kim jest mój Sabotażysta? Jaki Dar ma dla mnie 
Sabotażysta?  Jak mogę z tego skorzystać?

Zapraszam Cię na warsztat „Wewnętrzny Sabotażysta jako Twój Sprzymierzeniec w realizacji celu”, podczas którego:
– podzielę się z Tobą moim doświadczeniem z pracy coacha. Poznasz historię Sabotażystów, którzy zostali Sprzymierzeńcami w zmianie 
moich klientów.
– poznasz lepiej Lidera Twojego celu
– doświadczysz spotkania ze swoim Sabotażystą i poznasz jego Dar.
 
Termin: 9 marca 2017, g.18.30-21.00 // Miejsce: Ośrodek Corelacje, Warszawa, ul. Nowy Świat 22 lok.1 // Cena: 50 zł // informacje i zapisy: 
609 210 461, agata@corelacje.pl // Superwizja: Michał Duda
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Świadomość w portfelu, czyli psychologia pieniądza
Mateusz Ostrowski 

Małżeństwa rozpadają się często z powodu problemów finansowych. Kłopoty z pieniędzmi rodzą dyskomfort, stres, który wpływa na 
nasze samopoczucie i zdrowie. Ich niedobór często uniemożliwia realizację naszych marzeń. Rozwiązania, które mają pomóc sprowa-
dzają się do dwóch wymiarów ekonomicznego, czyli oszczędzania, bądź zwiększania przychodów, jak również do psychologicznego. 
Dopiero praca na poziomie psychologicznym pozwala skutecznie wdrożyć w życie zalecenia o wymiarze ekonomicznym. Na warsztacie 
przyjrzymy się twoim psychologicznym wzorcom i schematom działania w kwestiach finansowych. Poznasz swój osobisty finansowy mit, 
i poszukasz mocy, która wspiera twoje ekonomiczne posunięcia. Wszystko po to, by lepiej radzić sobie w sprawach finansowych. Więcej 
na www.mateuszostrowski.pl

Termin: 11-12.03 // Miejsce: Kępna 2B/22 // Cena: 290 zł // Kontakt: psychoterapia@mateuszostrowski.pl // Superwizja: Joanna Dulińska

Na własnej ścieżce – droga życia kobiety
Anna Rataj 

Czasem zamiast realizować siebie wpadamy w role, jakie funkcjonują w naszej rodzinie, kulturze, łatwe koleiny by nimi pójść. Co jednak, 
jeśli rola, do której się przyzwyczailiśmy znacząco odbiega od tego, kim jesteśmy My same? To jak opowieść o mitycznym bohaterze ? 
pewnego dnia słyszy on głos swojego marzenia, opuszcza swój dom, rodzinną wioskę. Rusza w świat, i odkrywa w sobie zasoby, o jakie 
by go nikt z rodziny, ani on sam by się o nie nie podejrzewał. Wraca do domu przemieniony. W poczuciu znajomości siebie, swojej mocy 
i misji. Tym razem będzie to o drodze kobiety. Poprzez wyjście z domu rodzinnego, sny i baśnie jakie nas prowadzą, poprzez ciało i jego 
moce powędrujemy na własną ścieżkę życia. Staniemy się bohaterkami swojej opowieści.

Termin: 11.03.17 // Miejsce: Powstańców Śląskich 58/4 Wrocław // Cena: 150 zł // Kontakt: 722-39-22-80, twoja@mitycznaprzestrzen.pl // 
Superwizja: Joanna Dulińska

Perfekcjonizm. Przypadek do leczenia?
Agnieszka Grądek

Poprzeczka jest ustawiona wysoko. To, co robisz powinno być bez zarzutu i podobać się wszystkim, nigdy nie będzie dość dobre, zawsze 
mogłoby być jeszcze lepsze … Takie, czasem nieuświadomione, myśli utrudniają nam życie. I wbrew pozorom często nie pomagają wcale 
osiągać obiektywnie lepszych rezultatów.  Potrafią za to zatrzymywać nas w fazie wiecznego planowania i utrudniać start, albo nie po-
zwalają  czerpać satysfakcji z realnego działania i jego efektów.
Zapraszam na warsztat, na którym będziemy odkrywać realność naszych oczekiwań, ich sens i sposoby radzenia sobie nimi.

Termin: 19.03.2017 godz.10.30 - 18.30,, zapisy do 12.03.17 // Miejsce: Ośrodek Rozwoju i Psychoterapii “Przemiany” Warszawa 
ul. Krucza 17/13 // Cena: 150 PLN (120 przy zgłoszeniu do 03.03.17) // Kontakt: agnieszkagradek@gmail.com  tel. 880 66 33 11 // Super-
wizja: Michał Duda
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Kosmos - Ziemia - Podmiot
Ewa Kamila Dziemidowicz

Szaleństwo, twórczość, kreacja, dzieło. W akcie tworzenia wyraża się przez  nas coś większego, coś co wymaga puszczenia kontroli, 
wyjścia poza znany nam system operacyjny, wzorce, założenia. Porzucamy siebie i swoją historię osobistą. Otwieramy się, poddajemy, 
dotykamy nieskończoności, doświadczamy mocy. Co płynie przez nas kiedy tworzymy? Czy twórczość należy do nas, czy to my nale-
żymy do twórczości? Jak wrócić do tu i teraz, urealnić swoje wizje, uziemić kosmiczny odlot? Jak być mieszkańcem różnych światów i 
swobodnie się miedzy nimi poruszać?
Pracować będziemy ze stanem flow, z otwieraniem się na kreatywny przepływ, dostępem do autentycznego, niczym nie zakłóconego 
procesu twórczego jak również z urealnianiem naszej twórczości.  Eksplorować będziemy przechodzenie pomiędzy różnymi wymiarami 
rzeczywistości, bez tracenia obecności, pogłębiać będziemy kontakt z miejscem podmiotu w nas.

Termin: 18.03. godz.: 10:00 – 18:00 // Miejsce: Warszawa // Cena: 150 zł // Kontakt: tel. 695995488, ewakamiladziemidowicz.pl // 
Superwizja: Michał Duda

Ciało w depresji
Marzena Borowczak

Depresji, okresowym długotrwałym obniżonemu nastroju i braku motywacji towarzyszą różne dolegliwości i odczucia płynące z ciała. 
Podczas warsztatu przyjrzymy się tym symptomom cielesnym, rozwiniemy doświadczenie, które za nimi się kryją i spróbujemy nasze 
odkrycia odnieść do obecnej sytuacji życiowej. Będziemy pracować różnymi metodami odpowiednimi do doświadczenie np. ruch, po-
głębianie odczuć, wyobraźnie, praca w roli. Warsztat jest częścią ogólnopolskiego wydarzenia “REakcja w depresji”.

Termin: 18.03.2017 r.; g.11:00 // Miejsce: Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Esencja, ul. Wejherowska 15/23, Sopot // Cena: wstęp wolny // 
Kontakt: kontakt@pracownia-esencja.pl; 517 704 782; www.pracownia-esencja.pl // Superwizja: Michał Duda
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Moc starych fotografii - warsztat o wzorcach rodzinnych
Mateusz Ostrowski; Paweł Szczęsny

Historie rodzinne, wyblakłe fotografie, zwyczaje przekazywane z pokolenia na pokolenie, choroby, które obciążają nas genetycznie – to 
tylko niektóre z obszarów, w których można szukać mocy płynącej z poprzednich pokoleń. 
Na warsztacie zaprosimy Cię do przyjrzenia się swoim korzeniom, poszukamy wsparcia, jakie mogą one dawać, sprawdzimy, czy są 
historie, które wymagają dokończenia.

Warsztat przeznaczony jest:
- dla osób, które czują się odcięte od swoich rodzinnych korzeni;
- dla tych, których intrygują rodzinne historie i tajemnice;
- niepokoją ich powtarzające się w rodzinie choroby;
- trapią ich nierozwiązane rodzinne konflikty;
- chcą zobaczyć jak ich przodkowie radzili sobie z problemami, z którymi sami się teraz borykają, lub jak mogą wyjść poza przyjęte w 
rodzinie sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach;

Termin: 18 marca 2017 g.10-18 // Miejsce: Radom; ul. Staroopatowska 6B // Cena: 140 PLN // Kontakt: Mateusz Ostrowski, tel: 661 412 420, 
mateuszostrowski@gmail.com; Paweł Szczęsny, tel 602 739 467, pawelszczesny@o2.pl // Superwizja: Clare Hill Jak podążać ścieżką swego serca. Cykl 3 weekendów (II edycja)

Dariusz Jundziłł

Każdy i każda z nas podczas dorastania lub po prostu życia, zbiera różnorodne doświadczenia kształtujące nasze umiejętności i zasoby 
psychologiczne charakteru. W późniejszym życiu ułatwiają nam one lub utrudniają realizowanie siebie. Jak to się właśnie dzieje, iż w 
czasach pokoju, gdy zauważamy, że świat daje nam przestrzeń i podsuwa różne możliwości by realizować siebie, to dalej nie robimy 
tego, na czym nam tak naprawdę zależy?

Jak się dowiedzieć co leży mi na sercu/duszy/wątrobie, co nadaje sens mojemu życiu? Jak zacząć żyć tym co lubię, na co mam ochotę, 
do czego lgnie moje serce? Jak to się robi, co czyni to możliwym, z czym się wiąże, co nam w tym przeszkadza… O tym będą te spotka-
nia, w tym kierunku będą zaprojektowane ćwiczenia treningowe, tak by w praktyce, w życiu, z poczuciem siły i możliwości które przed 
nami stoją, praktykować kontakt z najgłębszą częścią siebie.  Należy się spodziewać dużo ćwiczeń/prac poszukujących i integrujących 
siłę każdego z nas, a także nawiązanie i utrzymanie kontaktu z najgłębszymi częściami naszej osobowości, które decydują o tym jaki 
kierunek obieramy na dalsze życie.

Terminy:  3 weekendy od 25 marca 2017r. // Miejsce: PRZEMIANY - Ośrodek Rozwoju i Psychoterapii, ul.Krucza17/13, Warszawa, 
www.przemiany.com.pl // Cena:   900zł, przy przedpłacie 300zł do tygodnia przed pierwszymi zajęciami: 850zł. // Kontakt: 
djundzill@przemiany.com.pl  Tel.605 279927. // Superwizja: Michał Duda

Sztuka kochania
Anna Borys

Dla kogo?
Dla osób, które czują, że w ich relacjach dominują powtarzające się wzorce, jakości. Są nimi zaciekawione i chcą się im przyjrzeć.
Czujesz, że ciągle spotykasz takich samym partnerów. Chcesz spotkać tego idealnego/tą idealną, tymczasem znów to samo... Kolejna 
partnerka/partner przypomina poprzedniego, a ty zastanawiasz się, dlaczego tak się dzieje, dlaczego nic się nie zmienia? Na warsztacie 
zajmiemy się tym, dlaczego spotykasz akurat takich partnerów. Coś w tobie ich przecież przyciąga. A potem przyjrzymy się twojemu 
ideałowi i zobaczymy, co trzeba zrobić, by go odnaleźć.

Termin: 27.03, w godzinach 18.30-21.00 // Miejsce: Ośrodek Poza Centrum, Aleje Ujazdowskie 16 m 58 // Cena: 50 zł // Kontakt: Anna 
Borys, 880 050 094, annamdborys@yahoo.com // Superwizja: Małgorzata Szczepańska
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Duch postaci w ciele aktora – praca nad rolą 
z wykorzystaniem narzędzi pracy z procesem. Warsztat teatralny
Monika Kołakowska

Warsztat przeznaczony dla aktorów i miłośników teatru, członków grup teatralnych, kandydatów do szkoły teatralnej oraz wszystkich 
zainteresowanych poznawaniem siebie, rozwojem osobistym Warunkiem udziału jest przygotowanie krótkiej scenki z udziałem postaci, 
nad którą chcemy pracować i przyniesienie ze sobą tekstu tej sceny.
Aktor na scenie jest jak soczewka skupiająca światło. I jest widziany jakby przez wielkie szkło powiększające.  Jego gesty muszą być ce-
lowe, pewne siebie, aktor staje się naczyniem dla ducha postaci, która go porusza. Inaczej jego bycie na scenie zamienia się w bezładną 
bieganinę czy snucie się z kąta w kąt. Nikt nie jest zainteresowany oglądaniem takich rzeczy.Z drugiej strony istnieje niebezpieczeństwo 
bycia wystudiowanym lub ograniczenie psychologii i złożoności człowieka do sztampy, papierowej postaci.Jak budować postać, kiedy 
dostępny jest nam tylko tekst sztuki, scenariusz? Mamy stworzyć żywego człowieka z jego charakterem, nawykami, sposobem patrzenia, 
mówienia, chodzenia, przeżywania rzeczywistości. Jak to zrobić? Tego nie da się wymyślić. Trzeba mieć dostęp do wewnętrznego źródła 
mocy – śniącego ciała. Będziemy się uczyć, jak podążać za śniącym ciałem i pozwolić sobie organicznie doświadczać życia postaci w 
naszym ciele. W twórczej pracy bardzo pomagają narzędzia pracy z procesem. Spróbuję Wam przybliżyć kilka narzędzi przydatnych w 
procesie pracy nad budowaniem postaci. Są one też nieocenione w procesie poznawania siebie. Zapraszam do tej niezwykłej twórczej 
zabawy.

Termin: 2 kwietnia 2017  // Miejsce: Ośrodek Rozwoju i Psychoterapii “Przemiany” ul.Krucza 17 m.13, Warszawa // Cena: 150 PLN // 
Kontakt: Monika Kołakowska, tel: 606 220 331, monika.kolakowska@przemiany.com.pl // Superwizja: Michał Duda

Idealna Ja, nieidealna Ja
Anna Koncewicz-Żaczek

“Świat wokół epatuje wzorami piękna. Patrzę się na siebie i co widzę? Kogo widzę? Na ile ta , którą widzę przystaje do ideałów piękna? 
Jak się z tym mam? Co z tym robię? Tworzę Idealną Ja? Jaka jest ta Nieidealna Ja? A co z opiniami innych? Co się dzieje ze mną kiedy 
słyszę komplementy od  innych? Cieszę się czy z nimi dyskutuję?- “och nie , wcale nie jestem taka szczupła…” A jak znoszę krytykę in-
nych? Bo chociaż rzadko  się do tego przyznajemy, opinie innych są dla nas ważne. Czy krytyka w ogóle służy czemuś dobremu?
 Warsztat służy odkryciu i zrozumieniu dlaczego chcę być taka a nie inna. Dlaczego to, co mi się we mnie nie podoba, jest takie ważne. 
Jak rozwinąć sztukę przyjmowania komplementów i krytyki.
 Warsztat jest adresowany do kobiet, które są niezadowolone ze swojego ciała oraz dla tych, które mają trudność w przyjmowaniu kom-
plementów i krytyki.

Termin: 8 kwietnia 2017 roku , g. 10. 00 -  18.00 // Miejsce: Brwinów // Cena: 120 zł // Kontakt: 697 368 123, e-mail: koncewiczanka@o2.pl 
// Superwizja; Joanna Dulińska
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O pewności siebie, czyli o kontakcie ze sobą i pewności, jaka stąd płynie
Monika Kołakowska

Warsztat rozwojowy skierowany do wszystkich zainteresowanych rozwojem i poznawaniem siebie.
Czym jest pewność siebie? Bliskim kontaktem ze sobą. Błogim uczuciem, że dobrze nam we własnej skórze i akceptujemy siebie wraz 
ze wszystkimi niedoskonałościami. W pracy z procesem zbliżamy się do siebie, kiedy podążamy za procesem, za śnieniem naszego ciała 
– ciała subtelnego rozumianego, jako jedność wymiaru cielesnego, psychicznego i duchowego. Zapraszam do wspólnego przeżywania 
niezwykłej przygody – podróży w głąb siebie. Przyjrzymy się naszym snom o sobie, które determinują naszą pewność siebie: kim jeste-
śmy według nas samych? Czy jesteśmy zaprzyjaźnieni z naszym wyglądem? Jakie są tak naprawdę nasze marzenia? Czy ufamy sobie? 
Poszukamy naszych własnych odpowiedzi na te i kilka innych pytań. Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych poznawaniem 
samych siebie.

Termin: 8.04, w godzinach 10:00-18:00 // Miejsce: Ośrodek Rozwoju i Psychoterapii “Przemiany” ul. Krucza 17 m.13, Warszawa // Cena: 120 
zł // Kontakt: Monika Kołakowska, tel: 606 220 331, monika.kolakowska@przemiany.com.pl // Superwizja: Michał Duda
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Zacznij od siebie, czyli warsztat o miłości 
Mateusz Ostrowski 

Biblijne zdanie „kochaj bliźniego swego, jak siebie samego”, oprócz tego, że zachęca nas do obdarzania miłością drugiej osoby, ma w 
sobie założenie, że samych siebie też kochamy. Problem w tym, że nie jest to wcale takie oczywiste i proste. Wydaje nam się, że wszystko 
w naszym życiu jest w porządku, ale gdzieś w głębi naszej psychiki bardzo często siedzi głos, który mówi, że nie jesteśmy warci miłości. 
To pokochanie siebie, jako warunek szczęśliwego i spełnionego życia, czy podstawę budowania relacji z drugą osobą, znajdziemy w co 
drugim psychologicznym poradniku. I nie bez powodu, jednak od zdobycia tej wiedzy do wcielenia jej w życie, jest jeszcze długa droga. 
Zapraszam na warsztat, w trakcie którego będziemy mogli w praktyce zająć się okazywaniem miłości swojej osobie. Ćwiczenia przygoto-
wane w oparciu o psychologię zorientowaną na proces pozwolą nam odkryć te części naszej psychiki, które utrudniają kochanie samych 
siebie, i te, które są nam w stanie to zapewnić. Więcej na www.mateuszostrowski.pl

Termin: 15-16.04  // Miejsce: Kępna 2b/22  // Cena: 290  zł, lub 250 zł przy wpłacie zaliczki do 31.03  // Kontakt: tel: 661 412 420 lub 
psychoterapia@mateuszostrowski.pl // Superwizja: Clare Hill 

Życie po stracie
Mariusz Bodzioch

„W życiu nie ma niczego stałego poza zmianą”, to słowa greckiego filozofa Heraklita. Narodziny kiedyś zmienią się w śmierć. Czy ktoś 
jednak  wcześniej przygotował nas na to doświadczenie? Ludzie, którzy doznali straty mogą odczuwać wiele, często niezrozumiałych 
nastrojów i emocji. Niejednokrotnie można się w nich zagubić, dlatego też w trakcie warsztatu będziemy je rozpoznawać i zbliżać się 
do nich.
Warsztat jest przeznaczony dla osób borykających się z trudnymi uczuciami i emocjami doświadczanymi po śmierci bliskich. Podczas 
warsztatu będziemy poznawać, doświadczać, wyrażać  i oswajać różne rodzaje uczuć związanych ze stratą bliskich, zwłaszcza tych 
niechcianych lub pomijanych. Dowiemy się jak radzić sobie ze stratą i zmianą będącą konsekwencją śmierci.
Życie po stracie już nigdy nie będzie takie samo jak przedtem , możemy jednak zrobić miejsce by zachować wspomnienia oraz odkryć 
w nim inny nowy sens. 

Termin: 08.04.2017, godz. 10:00-15:00 // Miejsce: Katowice, ul. Rymera 5/5 // Cena: 150 PLN // Kontakt: bodzioch.mariusz@gmail.com, 
tel. 692 809 682 // Superwizja: Małgorzata Szczepańska

W ogniu konfliktu
Anna Borys

Dla kogo?
Dla osób, które borykają się z trudnymi konfliktami. Problem może dotyczyć zarówno wewnętrznych sprzeczności, jak i spraw relacyj-
nych, czy stosunków w pracy. Będzie też możliwość przyjrzenia się konfliktom na świecie.

Przydarzają Ci się trudne konflikty, które wydają się bez wyjścia? Wiesz, że masz rację, a jednak ta druga strona nie chce ustąpić i ciągle 
upiera się przy swoim. Wydaje Ci się, że jest to sytuacja bez wyjścia? Niekoniecznie. Na warsztacie nauczymy się nowego podejścia do 
konfliktu. Poznamy użyteczne narzędzia jak zrozumieć motywację drugiej strony, nawet w tych „nierozwiązywalnych” sporach. A następ-
nie poszukamy rozwiązań i wskazówek, które będą satysfakcjonujące dla obu stron.

Termin: 10.04, w godzinach 18.30-21.00 // Miejsce: Ośrodek Psychoterapeutyczno - Szkoleniowy Poza Centrum, Aleje Ujazdowskie 16/58 
// Cena: 50 zł // Kontakt: Anna Borys, 880 050 094, annamdborys@yahoo.com // Superwizja: Małgorzata Szczepańska
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Mój ukochany smutek
Anna Borys

Nie lubisz być smutny, robisz wszystko by tego nie czuć? Szkoda życia na melancholię i muchy w nosie... Jeśli nie wiesz jak rozsmakować 
się w swoim smutku i czerpać z niego spokój i siłę to jest warsztat dla Ciebie.

Nikt nie lubi być smutny. Nie przepadamy też za smutnymi ludźmi. Jest to trudny stan, który nauczyliśmy się ukrywać przed światem. A 
jednak przydarza się każdemu i jest ważną częścią nas samych. Może nawet ważniejszy niż uczucie szczęścia, za którym nauczono nas 
podążać. Smutek skrywa tajemnice, które często prowadzą do najdelikatniejszych części nas samych. Zapraszam w podróż do krainy 
smutku ...
Po warsztacie możesz:
- zyskać lepszy kontakt ze swoimi emocjami
- zacząć akceptować i doceniać swój smutek
- nauczyć się narzędzi, by kreatywnie eksplorować swój smutek

Termin: 24.04, w godzinach 18.30-21.00 // Miejsce: Ośrodek Poza Centrum, Aleje Ujazdowskie 16/58 // Cena: 50 zł // Kontakt: Anna Borys, 
tel. 880 050 094, annamdborys@yahoo.com // Superwizja: Michał Duda

Jak przekonać swojego szefa?
Michał Jarecki

Jak przekonać szefa do własnych pomysłów? Jak załatwić delikatną kwestię? Dlaczego szefowa nie chce zrozumieć, że mamy rację? 
Na warsztacie spróbujemy wspólnie zgłębić dynamikę sytuacji rozmowy z osobą, która dysponują większą od nas rangą. Zobaczyć co 
dzieje się w nas, co uniemożliwia osiągnięcie zakładanego rezultatu i jakie reakcje uruchamiają się po obu stronach i jak są odbierane 
na zewnątrz. Na ogół w konfliktach tego typu więcej uwagi poświęcamy sprawie, którą chcemy załatwić a mniej sposobowi, w jaki to 
robimy. Na tym warsztacie spróbujemy zgłębić bardziej właśnie ten sposób, tak aby nasze rozmowy z szefem były bardziej owocne i 
mniej stresujące. 

Termin: 22.04.2017 g. 10-18 // Miejsce: Warszawa, szczegółowa lokalizacja zostanie podana później // Cena: 100 zł (zaliczka 50 zł płatna 
na konto do 15.04)   // Kontakt: tel. 571 244 896, kontakt@michaljarecki.pl, www.michaljarecki.pl // Superwizja: Michał Duda
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Mit życiowy – mit zawodowy
 Paweł Szczęsny

Każdy z nas miał w dzieciństwie marzenie o tym, kim chciałby zostać. I choć nie zawsze te dziecięce sny się spełniły to najczęściej przez 
resztę życia poszukujemy, jakości, które one ze sobą niosły. Ilekroć mamy poczucie, że rzeczy dzieją się same, to znaczy, że jesteśmy na 
właściwej ścieżce. Jednak, gdy mamy wrażenie, że utknęliśmy w życiu osobistym lub zawodowym to znaczy, że oddalamy się od tych 
jakości. Warsztat poświęcony jest odkrywaniu powołania związanego z pracą zawodową.
Podczas zajęć będziemy:
• poszukiwać związku między tym, czym zajmujemy się w życiu a snem z dzieciństwa,
• odkrywać ścieżkę kariery zgodną ze ścieżką serca,
 • uczyć się doświadczać swojej rangi w miejscu pracy,
• ćwiczyć radzenie sobie z konfliktem rangowym.

Termin: 29.04.2017  g.10-18 // Miejsce: Kraków, miejsce zostanie podane na stronie www oraz na fb // Cena: 120 zł (100 zł przy wpłacie 
na konto do 21.04) // Zapisy: pawelszczesny@o2.pl; 602739467  // Superwizja: Michał Duda
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Ciało: jak je pokochać?
Anna Borys

Dla osób, które chcą pokochać swoje ciało takim jakie ono jest. Nie jest to łatwe, bo media są przesiąknięte idealnymi wizerunkami ciał, 
mocno odbiegającymi od rzeczywistości.
Masz już dość uganiania się za idealną sylwetką? Wszyscy dookoła dążą do ideału, a ty czujesz, że to nie ma sensu. A może udało Ci się 
go osiągnąć, ale to i tak nie daje szczęścia... Nie jest to dziwne, bo żyjemy w kulturze, która jest nastawiona na ideał, który w większości 
przypadków jest nie do osiągnięcia. Na warsztacie poznamy proste narzędzia, by spojrzeć na swoje „wady” z nowej perspektywy.

W czasie warsztatu:
• będziemy odkrywać, co wpływa na nasze oczekiwania w kwestii naszego ciała
• zbadamy jak one kształtują nasz nastrój i samopoczucie
• poznamy sposób uwalniania się od naszych nierealnych wyobrażeń
• poszukamy siły ukrytej w naszym ciele

Po warsztacie możesz:
• mieć lepszy kontakt ze swoim ciałem
• zacząć doceniać swoje ciało za to jakie jest
• czerpać siłę i inspirację ze swojego ciała

Termin: 08.05, w godzinach 18.30-21.00 // Miejsce: Ośrodek Poza Centrum, Aleje Ujazdowskie 15/58 // Cena: 50 zł // Kontakt: Anna Borys, 
880 050 094, annamdborys@yahoo.com // Superwizja: Michał Duda

Na własnej ścieżce – droga życia kobiety
Anna Rataj 

Czasem zamiast realizować siebie wpadamy w role, jakie funkcjonują w naszej rodzinie, kulturze, łatwe koleiny by nimi pójść. Co jednak, 
jeśli rola, do której się przyzwyczailiśmy znacząco odbiega od tego, kim jesteśmy My same? To jak opowieść o mitycznym bohaterze ? 
pewnego dnia słyszy on głos swojego marzenia, opuszcza swój dom, rodzinną wioskę. Rusza w świat, i odkrywa w sobie zasoby, o jakie 
by go nikt z rodziny, ani on sam by się o nie nie podejrzewał. Wraca do domu przemieniony. W poczuciu znajomości siebie, swojej mocy 
i misji. Tym razem będzie to o drodze kobiety. Poprzez wyjście z domu rodzinnego, sny i baśnie jakie nas prowadzą, poprzez ciało i jego 
moce powędrujemy na własną ścieżkę życia. Staniemy się bohaterkami swojej opowieści.

Termin: 20.05.17,  godz; 10 - 18 // Miejsce: Powstańców Śląskich 58/4 Wrocław // Cena: 150 zł // Kontakt: twoja@mitycznaprzestrzen.pl 
tel. 722-39-22-80// Superwizja: Joanna Dulińska

INFORMATOR Wiosna / Lato 2017 33



Duch postaci w ciele aktora – praca nad rolą 
z wykorzystaniem narzędzi pracy z procesem. Warsztat teatralny
Monika Kołakowska

Warsztat przeznaczony dla aktorów i miłośników teatru, członków grup teatralnych, kandydatów do szkoły teatralnej oraz wszystkich 
zainteresowanych poznawaniem siebie, rozwojem osobistym Warunkiem udziału jest przygotowanie krótkiej scenki z udziałem postaci, 
nad którą chcemy pracować i przyniesienie ze sobą tekstu tej sceny.
Aktor na scenie jest jak soczewka skupiająca światło. I jest widziany jakby przez wielkie szkło powiększające.  Jego gesty muszą być ce-
lowe, pewne siebie, aktor staje się naczyniem dla ducha postaci, która go porusza. Inaczej jego bycie na scenie zamienia się w bezładną 
bieganinę czy snucie się z kąta w kąt. Nikt nie jest zainteresowany oglądaniem takich rzeczy.Z drugiej strony istnieje niebezpieczeństwo 
bycia wystudiowanym lub ograniczenie psychologii i złożoności człowieka do sztampy, papierowej postaci.Jak budować postać, kiedy 
dostępny jest nam tylko tekst sztuki, scenariusz? Mamy stworzyć żywego człowieka z jego charakterem, nawykami, sposobem patrzenia, 
mówienia, chodzenia, przeżywania rzeczywistości. Jak to zrobić? Tego nie da się wymyślić. Trzeba mieć dostęp do wewnętrznego źródła 
mocy – śniącego ciała. Będziemy się uczyć, jak podążać za śniącym ciałem i pozwolić sobie organicznie doświadczać życia postaci w 
naszym ciele. W twórczej pracy bardzo pomagają narzędzia pracy z procesem. Spróbuję Wam przybliżyć kilka narzędzi przydatnych w 
procesie pracy nad budowaniem postaci. Są one też nieocenione w procesie poznawania siebie. Zapraszam do tej niezwykłej twórczej 
zabawy.

Termin:27 maja 2017  // Miejsce: Ośrodek Rozwoju i Psychoterapii “Przemiany” ul.Krucza 17 m.13, Warszawa // Cena: 150 PLN // Kontakt: 
Monika Kołakowska, tel: 606 220 331, monika.kolakowska@przemiany.com.pl // Superwizja: Michał Duda

Siła przyciągania. Warsztat o relacjach
Agnieszka Grądek

Warsztat dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać siebie w relacjach osobistych i więcej się o nich dowiedzieć, sprawić, że będą bardziej 
autentyczne i w nowy sposób podejść do relacyjnych trudności.
Na warsztacie zajmiemy się stanami  zauroczenia, sympatii i zakochania. Przyjrzymy się temu, co jest dla nas atrakcyjne w innych oso-
bach, co  sprawia na nas wyjątkowe wrażenie i nauczymy się wykorzystywać dla siebie tę siłę przyciągania, świadomie jej używać. Do-
wiemy się, dlaczego z tą jedną osobą możemy być inni niż na co dzień i czy możemy utrzymać ten stan na dłużej. Spojrzymy na siebie 
oczami innych i oswoimy się z tym obrazem.
Będziemy mogli bardziej docenić samych siebie, zyskać więcej spontaniczności i swobody oraz wypróbować nowe sposoby zachowania 
wobec innych w trudnych dla nas sytuacjach.

Termin: 28.05.17 godz. 10.30 - 18.30, zgłoszenia do 21.05.17 // Miejsce: Ośrodek Rozwoju i Psychoterapii “Przemiany” ul.Krucza 17/13 War-
szawa // Cena: 150 PLN // Kontakt: agnieszkagradek@gmail.com  tel. 880 66 33 11 // Superwizja: Michał Duda
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Podróże w głąb Siebie – spotkanie ze SNEM 
Mariusz Bodzioch

Celem warsztatu jest doświadczenie źródeł snów oraz zrozumienie ich znaczenia w codziennym życiu. Warsztat stwarza okazję, aby 
zrozumieć, w jaki sposób sny manifestują swoją obecność i jaki wpływ mają na Twoje codzienne życie, jakie wskazówki i podpowiedzi 
przynoszą aby pełniej żyć. Podróż z Psychologią Procesu do Krainy Snów to podróż w głąb Siebie, do nieznanych części, które żyją  
domagając się lepszego poznania. Sny są przejawem Twojej wewnętrzności, która chce przebić się do zewnętrzności, wskazując ukryty 
wzór dalszego życia. Sen odsłoni przed Tobą swoje znaczenie tylko wówczas, gdy zwrócisz na niego Swą uwagę. Zapraszam zatem… 

Termin: 27.05.2017, godz. 10:00-15:00 // Miejsce: Częstochowa, al. NMP 61 // Cena: 150 PLN // Kontakt: bodzioch.mariusz@gmail.com, 
tel: 692-809-682, // Superwizja: Małgorzata Szczepańska
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O pewności siebie, czyli o kontakcie ze sobą i pewności, jaka stąd płynie
Monika Kołakowska

Warsztat rozwojowy skierowany do wszystkich zainteresowanych rozwojem i poznawaniem siebie

Czym jest pewność siebie? Bliskim kontaktem ze sobą. Błogim uczuciem, że dobrze nam we własnej skórze i akceptujemy siebie wraz ze 
wszystkimi niedoskonałościami. W pracy z procesem zbliżamy się do siebie, kiedy podążamy za procesem, za śnieniem naszego ciała – 
ciała subtelnego rozumianego, jako jedność wymiaru cielesnego, psychicznego i duchowego. 

Zapraszam do wspólnego przeżywania niezwykłej przygody – podróży w głąb siebie. Przyjrzymy się naszym snom o sobie, które de-
terminują naszą pewność siebie: kim jesteśmy według nas samych? Czy jesteśmy zaprzyjaźnieni z naszym wyglądem? Jakie są tak na-
prawdę nasze marzenia? Czy ufamy sobie? Poszukamy naszych własnych odpowiedzi na te i kilka innych pytań. Zapraszam serdecznie 
wszystkich zainteresowanych poznawaniem samych siebie.

Termin: 24.06, w godzinach 10:00-18:00 // Miejsce: Ośrodek Rozwoju i Psychoterapii “Przemiany” ul.Krucza 17 m.13, Warszawa // Cena: 
120 zł // Kontakt: Monika Kołakowska, tel: 606 220 331, monika.kolakowska@przemiany.com.pl // Superwizja: Michał Duda
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Zmiany, których nie mogę dokonać
Joanna Wróblewska

Warsztat rozwojowy skierowany do osób zainteresowanych zmianą w swoim życiu.

Nowy Rok, święta, urodziny to przełomowe momenty roku, w których składamy sobie obietnice. Najczęściej bywa tak, że po tygodniu 
trochę odpuszczamy, a najdalej po miesiącu wracamy do starych przyzwyczajeń. Jeśli Tobie też się to przytrafia, jeśli ciągle się spóźniasz, 
odkładasz wszystko na ostatnią chwilę, zawalasz terminy, a potem masz do siebie pretensje, obiecujesz sobie, że od jutra rzucisz palenie 
albo zaczniesz się odchudzać, ale silnej woli starcza Ci na dwa dni - ten warsztat jest dla Ciebie. 

Wspólnie zastanowimy się nad tym, co nie pozwala nam dotrzymywać danych sobie przyrzeczeń. Przyjrzymy się temu, co się z nami 
dzieje, kiedy wybieramy “jeszcze tylko 5 minut” w łóżku, zamiast punktualnego przyjścia do pracy. Kto w nas woli poleniuchować i sobie 
odpuścić, a kto potem jest niezadowolony. Spróbujemy doprowadzić do dialogu tych obu stron w nas samych i spróbujemy dowiedzieć 
się, czy nowe życie, zgodne z ostatnią, złożoną sobie obietnicą, jest naprawdę dla nas.

Termin I: 1 lipca, godz. 10:00 - 18:00; Termin II: 26 sierpnia, godz. 10:00 - 18:00 // Miejsce: Warszawa // Cena: 130 zł // Kontakt: Joanna 
Wróblewska, joanna.wroble@gmail.com, tel. 692 430 148 // Superwizja: Michał Duda

Berenika Orłowska - W Głąb
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Podstawy Psychologii Procesu
Joanna Dulińska

Wszystko co widzimy, lub wydaje nam się 
jest jak sen we śnie. 
Ci, którzy śnią za dnia
Widzą rzeczy, które umykają tym
którzy śnią tylko podczas nocy 
                                            Edgar Allan Poe

Dlaczego powstała Psychologia Zorientowana 
na Proces? 

 Każdy rozwój w psychologii wyrasta z okreś-
-lonych potrzeb, rodzi się w miejscu, w którym obecnie 
praktykowana działalność staje się niewystarczająca. 
Koncepcja  nieświadomości Freuda wyjaśniała dziwne 
zbiegi okoliczności, nieitencjonalne zachowania, prze-
-języczenia etc., była radykalną ale potrzebną zmianą 
myślenia w czasach wiary w świadomą wolę i potęgę 
rozumu. Praca Reicha z rękami na ciele klienta poja-
wiła się w momencie kryzysu werbalnej, intelektualnej 
psycho-terapii, podejście systemowe umożliwiło zrozu-
mienie wpływu szerszego pola na zachowanie jednost-
ki - wszystko to wprowadzało dodatkowe, brakujące 
elementy w dziedzinę psychologii. 

 Myśl Junga to podstawa edukacji psycholo-
gicznej Mindella, natomiast  wprowadzenie wniosków 
płynących z wschodniej tradycji duchowej i osiągnięć 
fizyki kwantowej do praktyki terapeutycznej umożliwia 
zajęcie  się kolejnymi obszarami,  które do tej pory wy-
dawały się być poza zasięgiem  psychologii,  np.  psy-
chologiczna  praca  z osobami w stanie  śpiączki. To w 
jaki sposób teoria i praktyka psychologii zorientowanej 
na proces wypełnia kolejne luki w dziedzinie psycholo-
gii postaram  się omówić przy okazji przedstawiania jej 
podstawowych założeń.

Koncepcja kanałów 

 Informacja, której poszukujemy może docie-
rać do nas wieloma różnymi  drogami; słyszymy, wi-
dzimy, czujemy, uczymy się także będąc w relacjach 
i obserwując swoje otoczenie. Sposób w jaki wysyłamy 
lub odbieramy informacje  nazywamy kanałem /termin 
zaczerpnięty z te-orii komunikacji/. Mindell  wyróżnia 
cztery kanały proste /tzw. zmysłowe/ - kanał słucho-
wy, wzrokowy, prio-proceptywny  i ruchowy oraz dwa 
kanały złożone: relacji i świata. 

 Wiele różnych szkół terapeutycznych zajmuje 
się pracą w różnych kanałach:  jedne koncentrują się 
na pracy z ciałem bądź wyrażaniem  emocji /kanał 
prioprocepcji/, inne terapią rodzinną /kanał relacji/, są 
terapeuci zajmujący się ruchem, a także tacy, którzy 
zainteresowani są aktywną wyobraźnią /kanał wizual-
ny/. Praca z procesem wychodzi naprzeciw potrzebie 
zajęcia się człowiekiem całością,  umożliwia  pracę /
czasami  w trakcie   jednej   sesji   terapeutycznej/,  
z  każdym  rodzajem doświadczenia,  a koncepcja kana-
łów pokazuje różne drogi, jakimi może   wędrować  ta   
sama   informacja.  Tak  więc,  terapeuta zorientowany  
na  proces, w zależności od potrzeby   zajmuje   się  za-
równo   ruchem,  dźwiękiem,  jak  i odczuciami,   pracuje   
z   symptomami   cielesnymi,   kłopotami relacyjnymi,  
zwraca  uwagę  na  to,  co  dzieje  się w otoczeniu klienta.
 
 „Różne kanały  procesu  są jak  niewielkie 
strumyki, które odchodzą od  głównej  rzeki I jeżeli nie 
uwzględnia się ich w pracy, wówczas ma się do czy-
nienia jedynie z jakąś częścią klienta, ze snami, bądź 
stroną fizyczną, i nie widzi się wszystkich  zwrotów 
i zakrętów rzeki, które sprawiają, że świat jest tak róż-
norodny.” /Mindell, 1991, s.15/. Praca z procesem dzię-
ki wykorzystaniu koncepcji kanałów obejmuje całość 
doświadczeń człowieka. Wszystko co staje się naszym 
udziałem postrzegamy jako coś znaczącego, coś co 
niesie w sobie ziarno naszego rozwoju. Podążamy za 
doświadczeniem w kierunku, w jakim nas prowadzi i 
drogą, którą wybiera. 
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Proces pierwotny i wtórny 

 Ego określa siebie poprzez tworzenie granic - 
pisał Jung - w stosunku do treści,   które mu zagrażają. Od-
szczepione, niedostępne dla ego fragmenty rzeczywisto-
ści Jung definiował jako nieświadomość indywidualną. 
Psychologia zorientowana na proces pracuje z jednost-
kami i grupami opisując  ową tendencję do tworzenia 
obszaru tożsamości oddzielonego od treści psychicz-
nych niezgodnych z obrazem ego. Tym, co odróżnia ją 
od innych szkół jest jej aspekt dynamiczny, przekona-
nie, że obszary tożsamości mogą zmieniać się w róż-
nych sytuacjach.

 Praca z procesem skupia się na istniejącym 
w danym momencie układzie świadomości, na tym 
z czym klient utożsamia się w danej chwili /proces 
pierwotny/ oraz na tym, co zakłóca ową identyfikację 
/proces wtórny/. „Proces pierwotny jest bliższy naszej 
świadomości, „jest tą częścią, której każdy  nadaje na-
zwę ‚To jestem ja’, jest to część, którą spostrzegamy 
jako twórcę naszego życia,   część,  ktora  odgrywa  
pewne role, pracuje i wykonuje obowiązki. Następnie 
mamy do czynienia z wtórnymi okolicznościami, które 
zwykle nie są spójne z tym co robimy. Wtórny proces 
reaguje  na  to co robimy, i odciąga od tego naszą uwa-
gę, jest on źródłem problemów związanych z naszym 
ciałem oraz konfliktów  powstających  w relacjach. Pro-
ces wtórny może pojawić się w świecie jako przypadek 
udaremniający nasze zamierzenia lub jako sen zrywają-
cy nas na równe nogi. To, kim jesteś w sposób wtórny 
nie zawsze pozostaje w zgodzie z  tym, czym jesteś 
pierwotnie.”
/A.Mindell 1995, s.26/ 

 Rozdźwięk  pomiędzy  pierwotnym  i  wtórnym  
procesem nie jest  traktowany   jako  patologia,  ale 
jako naturalna i konieczna tendencja świadomości. Pro-
ces wtórny sam w sobie nie jest niczym negatywnym, 
trudności stwarza nasz stosunek, a dokładniej mówiąc 
niechęć procesu pierwotnego  do ustosunkowania się 
do pewnych informacji. Wiele szkół traktuje nieświado-

mość jako kontener dla patologicznych, dewiacyjnych 
i anty-socjalnych przekonań bądź zachowań. Podejście 
pracy z procesem jest zbliżone do przekonań Junga. 
Nieświadome  treści  są po  prostu niezgodne z treś-
ciami naszej świadomości. Statyczny obraz procesu 
pierwotnego jest chwilowo zakłócany przez wtórne dla 
niego informacje. Celem pracy z procesem jest wnie-
sienie owych wtórnych informacji do obszaru naszej 
tożsamości. Wynika to z przekonania, że nie jesteśmy 
tylko tym z czym się identyfikujemy, a to co nam prze-
szkadza jest odrzuconą częścią naszej tożsamości. 
Rozwiązujemy problem nie poprzez  wyeliminowanie 
przeszkody, ale poprzez zmianę naszego stosunku do 
trudności, którą napotykamy.  „Jeżeli masz jakiś symp-
tom, cóż za radość, bo będziesz mógł go wzmocnić”. 
/A. Mindell, 1990,  s.56/  I  odebrać istotną dla siebie 
informację, którą niesie. Psychologia zorientowana na 
proces utrzymuje, że przeszkody znikną, gdy będziemy 
w stanie włączyć w obszar naszej tożsamości zawarty 
w nich przekaz, a dokładniej mówiąc, gdy zdobędzie-
my umiejętność płynnego poruszania się pomiędzy  
różnymi częściami naszej osobowości, przechodzenia 
od jednej tożsamości do innej w zależności od sytuacji. 

 W psychologii zorientowanej na proces termi-
ny proces pierwotny i proces wtórny zastąpiły trady-
cyjnie używane pojęcia świadomość i nieświadomość. 
Mindell zauważył bowiem, że terminy świadomość i 
nieświa-domość nie  zawsze  można stosować w prak-
tyce. Świadomość zakłada bowiem obecność metako-
munikatora, czyli jakiejś części nas, która jest w stanie 
komunikować o swoich Doświadczeniach. Pracując z 
ludźmi umierającymi, przeżywającymi epizody psycho-
tyczne, w stanie śpiączki, a także będącymi w depresji, 
czy choćby wściekłymi lub pijanymi zauważamy, że nie 
są oni świadomi swojej tożsamości. Tak więc, określe-
nie proces pierwotny opisuje tożsamość jednostki nie 
zakładając jej świadomości. Pojęcie proces wtórny na-
tomiast, uwzględnia także sytuacje, w których jesteśmy 
świadomi pewnych naszych zachowań, ale trudno nam 
się z nimi utożsamić. Mówimy wtedy, że „coś nas opę-
tało, napadło”, że robimy coś nieintencjonalnie.
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 Proces pierwotny i wtórny to terminy niewar-
to-ściujące, neutralne i międzykulturowe, umożliwiają-
ce psy-chologiczną pracę z każdym człowiekiem, bez 
względu na poziom jego świadomości.

Figury senne

Figura senna jest to upersonifikowana część osobo-
wości. Figury  senne  odnajdujemy zarówno w proce-
sach pier-wotnych, jak i w każdym procesie wtórnym, 
w snach, gestach, projekcjach, relacjach, symptomach 
fizycznych, uczuciach,  fantazjach  i skojarzeniach do-
tyczących innych ludzi. 

 Koncepcja figur sennych, autonomicznych, 
upersonifikowanych części osobowości pojawiała  się 
już wcześniej w teoriach psychologicznych m.in. pod 
postacią kompleksu, czy odszczepionej osobowości u 
Junga, albo Rodzica, Dziecka i Dorosłego w analizie 
transakcyjnej. Jednak tym, co odróżnia psychologię 
zorientowaną na proces od innych podejść jest spo-
sób pracy z figurami sennymi. Praca ta nie ogranicza 
się do rozmowy o nich, czy poznawczego zrozumie-
niu informacji, którą niosą. Odebranie przekazu polega 
na staniu się nadawcą. Zachęcanie ludzi do stawania 
się, utożsamiania się z figurami sennymi wymaga od 
terapeuty niezwykłej delikatności i ostrożności.  Jeżeli 
jakaś, do tej pory odrzucana, część osobowości  czło-
wieka  chce  się ujaw-nić, należy udzielić jej tak dużo 
wsparcia, na ile nas stać!

Progi

 Próg jest granicą naszej tożsamości, to mo-
ment w którym czujemy, że nie możemy czegoś zro-
bić, usłyszeć, powiedzieć, poczuć etc. Próg jest gra-
nicą pomiędzy pierwotnym procesem, z którym  się 
utożsamiamy i wtórnym, z którym w żaden sposób 
nie identyfikujemy się w danym momencie.  „Próg 
jest nazwą nadaną doświadczeniom związanym z 
ograniczeniem, z granicą świadomości, z  krańcem 
naszej tożsamości. [...]Stąd też przechodzenie pro-

gu staje się zawsze ogromnym doświadczeniem, 
człowiek czuje wtedy, że zmienia się jego identyfika-
cja, towarzyszy temu poczucie bezładu, zamiesza-
nia, zagubienia lub wyzwania.”/Mindell, 1995, s.75/ 

 Czymś, co wydaje mi się najbardziej istotnym 
elementem pracy z procesem jest oddźwięk /ang. fee-
dback/ klienta na działania terapeuty. Granica pomię-
dzy procesem pierwotnym i wtórnym, ja i nie-ja, jasną i 
ciemną stroną księżyca jest tym miejscem, które wyma-
ga szczególnej delikatności i uwagi terapeuty na to, co 
dzieje się z klientem i w jaki sposób reaguje on na jego 
poczynania i pomysły. Negatywny oddźwięk klienta 
polegający na spadku energii, zniechęceniu, znudzeniu 
powinien skłonić terapeutę do zmiany sposobu bądź 
kierunku pracy. Pozytywny,  charakteryzujący się wzro-
stem energii, zaciekawieniem jest potwierdzeniem tego, 
że terapeuta jest na właściwej drodze. Lecz nawet wte-
dy nie wolno nakłaniać klienta do zbyt szybkiego prze-
kraczania progu cały  czas szanując jego ograniczenia 
i trudności.

 Bycie na progu jest najtrudniejszym momen-
tem w pracy, zarówno dla klienta jak i terapeuty.  Co w 
takim razie sprawia, że decydujemy się na to, by tam po-
zostać, co popycha nas byśmy zagłębili się w nieznane?

 „Zasadnicza koncepcja, na której opiera się 
moja praca psychoterapeutyczna, zawiera w sobie  
elementy naukowego realizmu, fenomenologicznego 
szacunku dla indywidualnych doświadczeń, oraz prze-
konanie, że wszystko co się człowiekowi wydarza mie-
ści w sobie ziarno jego potencjalnej pełni. [...]Uważam, 
że interwencje, których w danej sytuacji potrzebu-
je konkretna osoba, można zawsze odnaleźć w pro-
cesach, jakie się w niej dzieją. Wzmacniane cało-
ściowego procesu oraz praca z doświadczeniami i 
percepcją człowieka przynoszą mu nowe uczucia, 
zrozumienie i ulgę, pozwalają  mu  na odkrycie tego, 
czego właśnie potrzebuje.” /Mindell, 1994, s.58/
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Forum otwarte. Facylitacja konfliktu
Agnieszka Grądek i Paweł Szczęsny

W „Forum otwartym” facylitujemy konflikty społeczne, światopoglądowe i polityczne. Facylitacja metodą procesu grupowego obejmuje 
diagnozowanie głębokiej struktury konfliktu, pracę nad świadomością wartości po obu jego stronach i ułatwianie komunikacji między 
nimi; umożliwia deeskalację i otwiera perspektywę porozumienia.

Organizujemy procesy grupowe na aktualnie budzące kontrowersje tematy albo pracujemy w formule otwartej, w której uczestnicy 
mogą wnieść swój własny temat. Prowadzimy też procesy grupowe na zamówienie w organizacjach, instytucjach i społecznościach.
Zapraszamy na spotkania wszystkich, których rzeczywistość społeczna i polityczna w Polsce dotyka i porusza emocjonalnie, wszystkich, 
którzy działają i chcieliby działać ale mierzą się z trudnościami. Nasza formuła pracy jest demokratyczna i nie czyni różnicy między eks-
pertami a laikami i między zwolennikami różnych światopoglądowych opcji.

 
Termin:  04.03.17, 11.03.17, 18.03.17 (dalsze terminy i tematy spotkań publikujemy na naszym fanpage’u na Facebooku: Forum Otwarte. 
Facylitacja konfliktu) prosimy o wcześniejsze zgłoszenia. // Miejsce: Ośrodek Rozwoju i Psychoterapii “Przemiany” ul.Krucza 17/13 lub 
inne lokacje w Warszawie // Cena: niewielka dobrowolna zrzutka na zwrot kosztów // Kontakt: e-mail: agnieszkagradek@gmail.com,
tel. 880 66 33 11; pawelszczesny@o2.pl tel.602 739 467 // Superwizja: Joanna Dulińska, Michał Duda

Procesy grupowe: Zrozumieć siebie w świecie. Poprzez siebie zrozumieć świat
Jadwiga Bytniewska

Zapraszam osoby zainteresowane pogłębianiem świadomości w zakresie zagadnień społecznych, politycznych, konfliktów, dziejących 
się w świecie wokół nas, na cykl otwartych procesów grupowych pod wspólnym tematem: Zrozumieć siebie w świecie. Poprzez siebie 
zrozumieć świat.

Na kolejnych procesach – odbywających się cyklicznie od jesieni 2016 - wspólnie zajmujemy się poruszającymi nas zagadnieniami z róż-
nych obszarów społecznych (np. bycia w relacjach, używania siły, kobiecości, zagadnień ekonomicznych, mniejszości i in.).
Jeżeli zagadnienia społeczne i polityczne do Ciebie przemawiają – zapraszam.
Każdy proces rozpoczyna się krótkim wyjaśnieniem założeń metody i zasad wspólnej pracy nad wybranym w dany dniu zagadnieniem.
Grupa jest otwarta. Można przyjść na jedno, kilka lub wszystkie spotkania. Proces odbywa się, o ile swoją obecność potwierdzi wyma-
gana minimalna liczba osób. Obowiązują zapisy mailowe lub smsowe. Zgłoszenia proszę przesyłać najpóźniej dzień przed zajęciami. 
W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach, ze względu na troskę o pozostałych uczestników, proszę także o przesłanie informacji 
najpóźniej dzień przed zajęciami.
Procesy są nagrywane na wideo (w celach szkoleniowych) i nie będą nigdzie upublicznione.

Terminy: sobota w godz. 16-18, aktualne terminy podane na stronie www.poprostu.gda.pl // Miejsce: Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju 
PO PROSTU, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Wajdeloty 22 A/8 // Cena: bezpłatnie // Kontakt: tel. 509 664 245, e-mail: jadwiga@poprostu.gda.pl, 
www.poprostu.gda.pl // Superwizja: Joanna Dulińska, Michał Duda
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Dorota Cendrowska

Planować. Realizować. Osiągać sukcesy. Na ścieżce tej nie ma miejsca na rozczarowanie. A jednak nie sposób go uniknąć. Rozczarowani 
łatwiej rezygnujemy z wyznaczonego celu, schodzimy z obranej ścieżki, mamy trudność w docenieniu tego, kim jesteśmy, jakie drzemią 
w nas talenty i jakimi zasobami dysponujemy. W takich okolicznościach trudno jest zrobić krok naprzód.
A gdyby, dość przewrotnie, zaufać, że jest głęboki sens w tym, że mi się nie udało, że nie mam tego i owego, że nie jestem jeszcze tam, 
gdzie chcę być, że nie jestem taka lub taki, może nawet nigdy nie będę.

Potraktujmy doświadczenie rozczarowania jako drogowskaz. Odkryjmy ukryty w nim potencjał oraz doceńmy miejsce, w którym znajdu-
jemy się obecnie w życiu, by z przyjemnością zrobić krok naprzód.

Na warsztat składa się cykl trzech wtorkowych spotkań (jedno w miesiącu), każde poświęcone innej scenerii, innym dekoracjom i rekwi-
zytom naszego życia. I tak, rozczarowanie i moja praca, kariera, pieniądze (25 kwietnia), rozczarowanie i moje ciało, zdrowie (16 maja), 
rozczarowanie i moje związki (13 czerwca)

Termin: 25 kwietnia, 16 maja i 13 czerwca 2017 w godz. 18.00–21.00. // Miejsce: ul. Traugutta 3 lok. 6, Warszawa. // Cena: pojedynczy war-
sztat 80 zł; całość 200 zł. // Kontakt: d.cendrowska@gmail.com, tel. 605 453 471. // Superwizja: Joanna Dulińska.

Jak mądrze pomagać ludziom doświadczającym głodu, ubóstwa?
Anna Gabryjelska, Agata Gebhardt, Barbara Gładecka, Agata Roman, Monika Stachura, Krystyna Wydrzyńska

”Zapraszamy na Open Forum w ramach projektu „POPmoc”, podczas którego będziemy słuchać różnych stanowisk, pogłębiać świado-
mość i szukać odpowiedzi na pytania: Czy warto się angażować w pomoc dla krajów, regionów doświadczających skrajnego ubóstwa, 
klęsk żywiołowych ? Czym jest świadome pomaganie? Kto komu pomaga i po co? Jaka pomoc ma sens?

Open Forum (Open Forum of Deep Democracy) to metoda debaty publicznej opracowana przez Arnolda Mindella i jego współpracow-
ników. Na czym polega? W spotkaniu dotyczącym wybranego problemu społecznego biorą udział zaproszeni goście: osoby publiczne, 
politycy, aktywiści społeczni i wszystkie osoby zainteresowane tematem. Spotkania są prowadzone przez wykwalifikowanych i doświad-
czonych facylitatorów psychologii procesu, którzy wspierają to, co w większości debat publicznych jest pomijane - pomagają stronom 
pogłębić stanowiska z zachowaniem wzajemnego szacunku i mimo dzielących ich różnic zbudować bardziej osobiste relacje. Metoda 
Open Forum od wielu lat wspiera rozwiązywanie sytuacji konfliktowych na świecie.

Termin: 16 maja 2017 godz. 18.00 // Miejsce: Mazowiecki Instytut Kultury, ul.Elektoralna 12, 00-001 Warszawa // Cena: wstęp wolny // 
Partnerzy: IPP, MIK, Ośrodek Corelacje, Fundacja Jeden Dzień Życia // Pytania lub zgłoszenia udziału prosimy kierować: Barbara Głade-
cka tel.: 501 752 467,  barbara@corelacje.pl
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Kobieta – Ziemia – Kosmos
Warsztaty dla kobiet
Ewa Kamila Dziemidowicz

Bez solidnej więzi z naturalną, pierwotną dzikością kobieta odczuwa głód i popada w obsesję, szukając „lekarstwa na złe samopoczucie”, 
„świętego spokoju”, „zapomnienia w miłości”. Clarissa Pinkola Estes

Czym jest Twoja kobiecość? Czy to jak manifestujesz się w świecie płynie z Twojej dzikiej, autentycznej natury i  kobiecości? A może ten 
przepływ został zakłócony albo zablokowany, a Ty odczuwasz tęsknotę bądź nienasycenie? W rzeczywistości w której rządzi działanie, 
dokonania, efektywność, wyznaczanie celów i szybkie ich osiąganie, w której kobiety traktowane są przedmiotowo i funkcyjnie, a ich role 
są ściśle określone, trudno utrzymać kontakt ze swoją duszą, swoją ścieżką, z tym co nas woła, co jest dla nas prawdziwe. Odcinając się 
od naszej kobiecej natury, odcinamy się od mocy i sił życiowych.  

Podczas spotkań dokonamy dekonstrukcji wzorców, które już nam nie służą, poszukiwać będziemy dostępu do naszej najgłębszej natury  
do źródeł naszej kobiecej mocy, w oparciu o instynkt, zmysły, ciało, twórczość  na nowo rozniecać będziemy wewnętrzny ogień.

Termin: 6 spotkań (7, 14, 21 i 28 marca oraz 4 i 11 kwietnia) // Miejsce: Warszawa // Cena: 60 zł za spotkanie // Kontakt: tel. 695 995 488, 
e-mail: ewakamiladziemidowicz.pl // Superwizja: Michał Duda
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Centrum Dialogu Społecznego

Centrum Dialogu Społecznego to grupa skupiająca na-
uczycieli i studentów Instytutu, którzy pracują z proble-
mami społecznymi w Polsce. Instytut Psychologii Procesu 
realizuje projekt pod nazwą FORUM OTWARTE. W ra-
mach projektu grupa nauczycieli i studentów Instytutu raz 
na kwartał organizuje spotkania z zaproszonymi gośćmi: 
osobami publicznymi, politykami, działaczami społeczny-
mi oraz sympatykami psychologii procesu. Używając me-
tody POP zajmujemy się na nich wybranymi aktualnymi 
problemami społecznymi.   Od 2007 Centrum współpra-
cuje przy tworzeniu międzynarodowego projektu Europe 
Matters organizowanego przez CFOR sprawdź  www.cfor.
info ; www.europematters.org   W 2014 członkowie CDS 
aktywnie wspomagali organizację seminarium WORLD-
WORK 2014 WARSAW
 
Czerwiec 2006

Forum Otwarte
“Polska – państwo wyznaniowe?”
Warszawa, galeria-restauracja Biosfeera,
GOŚCIE:
Teresa Jakubowska (Racja Lewicy),
Mikołaj Frydrychowicz (Stowarzyszenie Pacyfistów),
Marcin Iwanowski (LPR),
Szymon Niemiec (diakon Wolnego Kościoła Reformowa-
nego),
Marcin Święcicki (Demokraci.pl),
Przedstawiciele Partii Zieloni 2004
FACYLITATORZY: Michał Duda and Joanna Dulińska,
Asystenci: Katarzyna Chustecka, Agnieszka Kwaśniewska, 
Aneta Ostrowska, GrzegorzZielinski

Październik 2006

Forum Otwarte
„Konsekwencje prawne orientacji seksualnej. 
Geje i lesbijki – wyjęci spod prawa?”
Warszawa, galeria-restauracja Biosfeera

GOŚCIE:
prof. Maria Szyszkowska,
Anna Zawadzka (Lambda Warszawa),
Tadeusz Bartoś (Dominikanin),
Marek Kawa (LPR),
Szymon Niemiec (działacz ruchu LGBT),
ksiądz Dariusz Oko,
Członkowie Stowarzyszenia Konserwatywno – Liberalne-
go KOLIBER ,
Przedstawiciele Demokratów.pl
FACYLITATORZY: Joanna Dulińska i Michał Duda.
Asystenci: Katarzyna Chustecka,  Anna Gabryjelska-Ba-
siuk, Agnieszka Kwaśniewska, Aneta Ostrowska, Grzegorz 
Zieliński
PRACE PRZYGOTOWAWCZE do Forum Otwartego na te-
mat konfliktu między płciami
Proces Grupowy – stereotypowe role kobiet i mężczyzn,
Ośrodek Psychoterapeutyczno-Szkoleniowy POZA CEN-
TRUM
Uczestnicy: społeczność IPP

PRACE PRZYGOTOWAWCZE do Forum Otwartego na te-
mat antysemityzmu:

1.     Proces grupowy zespołu  Centrum Dialogu Społecz-
nego w ośrodku Poza Centrum.
2.     SEMINARIUM : „Relacje polsko-żydowskie”
Spotkanie pierwsze – luty 2007 – wykład historyka Pawła 
Szapiro: „Postać Żyda w rysownictwie polskim”,  projekcja 
filmu „Niebieskoocy”, dyskusja;
Spotkanie drugie – marzec 2007 – wykład prof. Pawła 
Śpiewaka: „Antysemityzm jako przeszkoda na drodze roz-
woju duchowego Polaków”.
Spotkanie trzecie – kwiecień 2007 –  projekcja filmu doku-
mentalnego Marii Zmarz-Koczanowicz: „Dworzec Gdań-
ski”, dyskusja.
Spotkanie czwarte – maj 2007 – Kolacja Szabasowa w 
Beit, Warszawa
Spotkanie Piąte – czerwiec 2007 – projekcja filmu Sławo-
mira Grynberga „Dziedzictwo Jedwabnego”, dyskusja z 
reżyserem.
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24-30 września 2007
Sturovo, Słowacja – udział w Międzynarodowej  Konferen-
cji “Europe Mattres, Europe Works” poświęconej umiejęt-
nościom facylitacji konfliktów społecznych i budowaniu 
społeczeństw wielokulturowych w Europie.Udział ze stro-
ny CDS: Katarzyna Chustecka, Agnieszka Kwaśniewska

Październik 2007
Forum Otwarte
„Możliwości i ograniczenia psychoterapii”
Warszawa, galeria-restauracja Biosfeera
Otwarta debata, w czasie której przedstawiciele różnych 
szkół terapeutycznych, psychiatrzy, a także socjologowie 
rozważali zastosowanie psychoterapii w ogóle: w jakich 
przypadkach jest skuteczna i zalecana, kiedy nie działa; 
i czy bywa szkodliwa? Rozmówcy dyskutowali także ste-
reotypy i uprzedzenia wokół psychoterapii.
GOŚCIE:
Małgorzata Jacyno – Socjolog
Iwona Nidecka – Polskiego Towarzystwa Psychoterapii 
Psychoanalitycznej
Anna Ostaszewska – Stowarzyszenie Psychologów 
Chrześcijańskich
Agnieszka Pisula – Polskie Towarzystwo Terapii Poznaw-
czej i Behawioralnej
Benedykt Peczko – Polski Instytut NLP
Ze strony IPP głos zabrali
Kate Jobe – Process Work Institute Portland OR. USA
Joe Goodbread – Process Work Institute Portland OR. USA
FACYLITATORZY: Joanna Dulińska i Michał Duda.
Asystenci: Katarzyna Chustecka,  Anna Gabryjelska-Ba-
siuk, Agnieszka Kwaśniewska, Aneta Ostrowska, Anna 
Twardowska, Grzegorz  Zieliński

24 kwietnia – 2 maja 2009
Sturovo, Słowacja – udział w Międzynarodowej  Konferen-
cji “Europe Mattres, Europe Works” poświęconej umiejęt-
nościom facylitacji konfliktów społecznych i budowaniu 
społeczeństw wielokulturowych w Europie.
Udział ze strony CDS: Michał Duda /facylitacja/
OTWARTE FORUM zrealizowane w ramach programu Pro-
jekty Partnerskie Grundtviga pod tytułem Learning at the 
gates of diversity.

8 kwietnia 2011
Forum Otwarte
Kształt opieki psychologicznej i pedagogicznej w szkole”
Dyskusja w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzie-
lania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Warszawa, galeria-restauracja Biosfeera
GOŚCIE:
Paweł Szczęsny(nauczyciel, wychowawca),
Renata Pająkowska-Górniak (pedagog),
Uczennice maturalnej klasy 12 liceum w Warszawie.
FACYLITATORZY: Ewa Reimschussel i Grzegorz Zieliński
Asystenci: Katarzyna Bekier, Mikołaj Czyż, Anna Gabryjel-
ska, Magda Mazurkiewicz, Agnieszka Serafin
PRACE PRZYGOTOWAWCZE do Forum Otwartego na te-
mat starości
Proces Grupowy – Czy świat potrzebuje starych ludzi?
Ośrodek Psychoterapeutyczno-Szkoleniowy POZA CEN-
TRUM
Uczestnicy: społeczność IPP

24 czerwca 2011
Forum Otwarte
„Czego możemy uczyć się od starości?”
Warszawa, galeria-restauracja Biosfeera
GOŚCIE:
Danuta Kuroń  (Fundacji Pomoc Społeczna SOS Jacka Ku-
ronia),
Marcin Barański (Buddyjski Związek Diamentowej Drogi 
Linii Karma Kagyu)
FACYLITATORZY: Grzegorz Zieliński
Asystenci: Katarzyna Bekier, Mikołaj Czyż, Anna Gabryjel-
ska, Magda Mazurkiewicz, Agnieszka Serafin, Ewa Reim-
schussel,
PRACE PRZYGOTOWAWCZE do Forum Otwartego na 
polskości
Proces Grupowy –  Co dla nas znaczy bycie Polką lub Po-
lakiem?
Ośrodek Psychoterapeutyczno-Szkoleniowy POZA CEN-
TRUM
Uczestnicy: społeczność IPP
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WARSZAWA

29 lipca 2011
Forum otwarte: Kto ty jesteś? Polak mały – między dumą 
a służalczością.
FACYLITATORZY: Ewa Reimschussel, Grzegorz Zieliński
MIEJSCE: Galeria-restauracja Biosfeera.

AUGUSTÓW

23 marca 2012
Proces grupowy poświęcony problemom tolerancji.
FACYLITATORZY: Katarzyna Bekier, Małgorzata 
Wnuk-Kocimowska, Grzegorz Zieliński
MIEJSCE: Miejski Domu Kultury w Augustowie

13 kwietnia 2012
Proces grupowy: Czy warto być autentycznym?
FACYLITATORZY: Mikołaj Czyż, Grzegorz Zieliński
MIEJSCE: Miejski Domu Kultury w Augustowie

25 maja 2012
Proces grupowy: Spotkanie z innością
FACYLITATORZY: Małgorzata Wnuk-Kocimowska, 
Grzegorz Zieliński
MIEJSCE: Miejski Domu Kultury w Augustowie

WARSZAWA
LETNIE PROCESY GRUPOWE

9 czerwca 2012
Proces grupowy: Grecja – kryzys
FACYLITATORZY: Grzegorz Zieliński
MIEJSCE: Park Ujazdowski

17 czerwca 2012
Proces grupowy: Czy Polacy muszą przegrywać – fatum?
FACYLITATORZY: Grzegorz Zieliński
MIEJSCE: Rondo Charles’a de Gaulle’a

BOLESŁAWIEC

26 czerwca 2012
Forum Otwarte: Pusty plac w Rynku, zabudować czy nie?
FACYLITATORZY: Grzegorz Zieliński
MIEJSCE: Bolesławiecki Ośrodek Kultury
ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Koniec Milczenia

OPOLE

25 czerwca 2015
Proces grupowy: Jak zatrzymać młodych ludzi na Opol-
szczyźnie?
FACYLITATORZY: Katarzyna Bekier i Grzegorz Zieliński
MIEJSCE: Centrum Konferencyjne Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Opolskiego- „Ostrówek”.

21 września 2015
Proces grupowy w ramach międzynarodowego projektu 
młodzieżowego w Opolu: “Czy warto angażować się w 
życie publiczne?”.
FACYLITATORZY: Grzegorz Zieliński
MIEJSCE: Centrum Konferencyjne Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Opolskiego- „Ostrówek”.

SIERADZ

17 września 2012
Forum Otwarte: Narkotykom stop
FACYLITATORZY: Anna Gabryjelska-Basiuk, Ewa 
Reimschussel
MIEJSCE: Sieradz
ORGANIZATOR: Urząd Miasta Sieradza

WROCŁAW

9 listopada 2012
Forum Otwarte: Obecność polityki równości w edukacji 
przedszkolnej – prawda czy fikcja?
FACYLITATORZY: Anna Gabryjelska-Basiuk, Agnieszka 
Serafin
MIEJSCE: Wrocław, Sektor 3
ORGANIZATOR: Fundacja na Rzecz Równości
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26 września 2014
Forum Otwarte: Otwarte Forum na temat rewitalizacji 
śródmieścia Łodzi pt: „Dla kogo nowe centrum Łodzi?”
FACYLITATORZY: Anna Gabryjelska-Basiuk, Ewa 
Reimschussel
MIEJSCE: Klub Mandala, ul. Rewolucji 1905 r. 67

WARSZAWA

29 września 2014
Forum Otwarte: Cienie miasta
PROWADZĄCY: Anna Gabryjelska-Basiuk, Grzegorz Zie-
linski, Centrum Dialogu Społecznego przy IPP
MIEJSCE: Dom Towarowy Braci Jabłkowskich przy Bra-
ckiej 25 (p.3)

20 marca 2015
Forum Otwarte: Islam w Polsce – czy istnieje konflikt war-
tości?
FACYLITATORZY: Anna Gabryjelska-Basiuk, Agata Ro-
man, Centrum Dialogu Społecznego przy IPP
MIEJSCE: Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12

 Forum Otwarte (Open Forum of Deep Democra-
cy) jest to rodzaj debaty publicznej, metoda opracowana 
przez Arnolda Mindella i jego współpracowników, od lat 
stosowana w wielu miejscach na świecie. Używając na-
rzędzi pracy proponowanych przez psychologię procesu 
uczestnicy i facylitatorzy pogłębiając stanowiska stron w 
konflikcie starają się wyjść poza role 
i deklaracje ideowe do bardziej osobistych relacji. Staramy 
się wydobyć to, co w większości debat publicznych jest 
pomijane, oraz pomóc skonflik-towanym stronom spotkać 
się I zrozumieć.

Inicjatywy społeczne - Informacje
Osoby zainteresowane naszą działalnością zapraszamy na 
stronę Instytutu oraz do kontaktu mailowego: 
dialog@processwork.pl, lub telefonicznie: 502 616 396
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Berenika Orłowska - Śniło mi się, że zjadłam wściekłego lisa



Ośrodki psychoterapeutyczne
i gabinety afiliowane przy IPP:

WARSZAWA

OŚRODEK POZA CENTRUM
przy Polskim Stowarzyszeniu 
Psychotrapeutów i Trenerów 
Psychologii Procesu
Al. Ujazdowskie 16 m. 58, 
00-557 Warszawa
tel.: 512 087 090 - sekretariat
pozacentrum@pozacentrum.pl
www.pozacentrum.pl

PRZEMIANY OŚRODEK ROZWOJU 
I PSYCHOTERAPII
Warszawa; ul. Koszykowa 10/5
Milanówek; ul. Parkowa 36
mail: przemiany@przemiany.com.pl 
www.przemiany.com.pl
Facebook: Ośrodek Rozwoju 
i Psychoterapii Przemiany

OŚRODEK TERAPII MAŁŻEŃSKIEJ 
NOWE WZORCE
Małgorzata Szczepańska 
i Grzegorz Szczepański
Al. Armii Ludowej 6 lok.120, 
Warszawa, tel. 696 576 385, 
mail: osrodek@NoweWzorce.pl
www.NoweWzorce.pl

OŚRODEK PSYCHOTERAPII 
I COACHINGU - POROZUMIENIE
ul. Traugutta 3/6, Warszawa
tel.; 662 655 855
www.po-rozumienie.pl

CENTRUM ROZWOJU DLA PAR
Agnieszka Serafin i Mikołaj Czyż
tel. 601 532 319, 
kontakt@centrumpar.pl
ul. Filtrowa 69 lok. 13, Warszawa
www.centrumpar.pl

OŚRODEK PSYCHOTERAPEU-
TYCZNY ZAPROGIEM
ul. Traugutta 3/6, Warszawa
tel.; 662 655 855
www.zaprogiem.pl

PRACOWNIA PSYCHOLOGII 
PROCESU
Elżbieta Schroeder
00-153 Warszawa, 
ul. Nowolipki 12 m 54
tel.: 501 740 089; 
www.psychoterapia-pop.pl

STREFA RODZICÓW
www.strefarodzicow.com
kontakt@strefarodzicow.com
tel. 795 600 824

GABINET ROZWOJU 
I PSYCHOTERAPII
Ewa Sawicka
ul. Strumykowa 40A/16, 
Warszawa
tel. 535 498 308
mail: sawickae@o2.pl
www.ewa-sawicka.pl

OŚRODEK CORELACJE 
00-373 Warszawa, 
Nowy Świat 22/1 
osrodek@corelacje.pl
www.corelacje.pl

CZĘSTOCHOWA – KATOWICE

GABINET PSYCHOTERAPII
PSYCHOLOGII PROCESU
PSYCHE
Mariusz Bodzioch
Tel. 692-809-682
bodzioch.mariusz@gmail.com
www.psychoterapiakatowice.e

ŁÓDŹ

Filia POZA CENTRUM Łódź
ul. Zielona 8 p. 157, 
90-414 Łódź 
tel: 606 339 365, 795 600 824
lodz@pozacentrum.pl
www.lodz.pozacentrum.pl

Psychoterapia indywidualna

Sesje terapeutyczne (zazwyczaj 55-minutowe) odbywają się z częstotliwością i w ilości określonych wspólnie przez terapeutę i osoby 
zainteresowane. Najczęściej sesje mają miejsce raz w tygodniu. Trudno określić czas trwania przeciętnej terapii. Ilość spotkań waha się 
od jednego do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu.
Termin i miejsce: Aby umówić się na terapię należy skontaktować się telefonicznie z wybranym terapeutą (telefony podajemy przy na-
zwiskach uprawnionych terapeutów) // Czas oczekiwania nawizytę może być różny u każdego z terapeutów.
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PRACOWNIA ROZWOJU 
I PSYCHOTERAPII SENTIENT
Jelenia Góra, 
ul. Sudecka 93/51
www.sentient.pl
e-mail agnieszka@sentient.pl
tel. 609 823 924

PIASECZNO

ADIUVO - PSYCHOTERAPIA, 
WARSZTATY, SZKOLENIA
Paweł Szczęsny
05-500 Piaseczno, 
ul. Młynarska 13A/67
tel. 602 739 467
pawelszczesny@o2.pl
www.adiuvopsychoterapia.pl

POZNAŃ

AKNA - LUDZIE, 
ORGANIZACJE, ŚWIAT
Maciej Gendek
ul. Wierzbięcice 18/30, 
Poznań
tel. 692 889 010
www.akna.org.pl

RZESZÓW

PRACOWNIA PSYCHOTERAPII 
I ROZWOJU OSOBISTEGO 
PRZESTRZEŃ ZMIANY
Justyna Wojciechowska
ul. Piłsudskiego 11, Rzeszów
www.psychoterapiarzeszow.pl, 
kontakt@psychoterapiarzeszow.pl, 
793 433 825

SOPOT

PRACOWNIA PSYCHOTERAPII 
I ROZWOJU ESENCJA
Sopot Kamienny Potok, 
Ul. Wejherowska 15/23 
www.pracownia-esencja.pl
kontakt@pracownia-esencja.pl
tel. 517 704 782 

SZCZECIN

OŚRODEK PROFILAKTYCZNO-
TERAPEUTYCZNY NAPROGU
ul. Kopernika 6/1 
tel. 504 025 791
www.terapia.zachpomor.pl
e-mail: annabli@o2.pl

ŻYRARDÓW

PSYCHOTERAPIA I COACHING
STUDIO BBS, 
Dorota Biały
Budy Michałowskie 39
tel.691032130, 
www.dorotabialy.com.pl, 
spotkaniazesoba@onet.pl

GOLFE JUAN, FRANCJA

GABINET TERAPEUTYCZNY 
PSYCHOLOGII PROCESU
Joanna Caffo
144, chemin de la Mignonnette, 
06220 Golfe Juan, Francja
joannapalacz@gmail.com
www.processwork.fr

LONDYN, WIELKA BRYTANIA

MARTA DERECKA 
PSYCHOTHERAPY 
Marta Derecka
7a Cresset Road, E9 6FS Londyn, 
Wielka Brytania
+44 747 6491 1882, 
marta@psychotherapy-london.uk
www.psychotherapy-london.uk
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Psychoterapeuci IPP

Następujące osoby uzyskały Certyfikat 
Psychoterapeuty i Nauczyciela Psychologii 
Procesu The Research Society for Process 
Oriented Psychology w Zürichu. Certyfikat 
ten uprawnia także do prowadzenia super-
wizji i egzaminów w ramach programów 
szkoleniowych POP.

Joanna Dulińska
502 521 021,
jdulinska@pozacentrum.pl
Warszawa

Michał Duda
502 616 396,
mduda@pozacentrum.pl
Warszawa

Następujące osoby ukończyły Program 
Licencyjny IPP, uzyskały Dyplom Interna-
tional Association of Process Oriented Psy-
chology oraz Certyfikat Psychoterapeuty 
Psychologii Procesu i mają prawo do pro-
wadzenia psychoterapii, mediacji i pracy 
z grupami metodą psychologii procesu; w 
ramach programu nauczycielsko-superwi-
zorskiego IPP mają prawo do prowadzenia 
superwizji.

Anna Gabryjelska-Basiuk
795 600 824,
agabryjelska@pozacentrum.pl
www.pozacentrum.pl, 
www.annagabryjelska.com, 
www.strefarodzicow.com 
Warszawa, Łódź

Małgorzata Szczepańska
694 847 511,
mszczepanska@nowewzorce.pl, 
www.NoweWzorce.pl
Warszawa

Grzegorz Szczepański
696 576 385,
gszczepanski@nowewzorce.pl
www.NoweWzorce.pl
Warszawa

Grzegorz Zieliński
501 409 481, 
gzielinski@pozacentrum.pl
www.pozacentrum.pl
Melbourne, Australii

Następujące osoby ukończyły Program 
Licencyjny IPP, uzyskały Dyplom Interna-
tional Association of Process Oriented Psy-
chology oraz Certyfikat Psychoterapeuty 
Psychologii Procesu i mają prawo do pro-
wadzenia psychoterapii, mediacji i pracy z 
grupami metodą psychologii procesu.

Zbigniew Miłuński
604 508 307, zbyszekmil@gmail.com 
www.zbyszekmilunski.com
Warszawa

Agnieszka Serafin
506 089 505, a@agnieszkaserafin.pl 
www.agnieszkaserafin.pl
Warszawa

Następujące osoby są Studentami Szkole-
nia Dyplomowego Programu Licencyjnego 
IPP i mają prawo do prowadzenia terapii i 
pracy z grupami metodą psychologii pro-
cesu pod stałą superwizją Dyplomowane-
go Nauczyciela Psychologii Procesu.

Katarzyna Bekier
663 199 104, 
kbekier@pozacentrum.pl 
www.pozacentrum.pl
skype: katarzynabekier
Warszawa Wrocław

Anna Bereznicka
883 605 502
anna@gmail.com
Opole

Dorota Biały
691 032 130, 
dbialy@pozacentrum.pl
spotkaniazesoba@onet.pl, 
www.dorotabialy.com.pl, 
www.facebook.com/spotkaniazesoba
Warszawa, Grodzisk Maz., Czarny Las

Anna Blichowska
504 025 791, annabli@o2.pl
Złotów

Mariusz Bodzioch
692 809 682 
bodzioch.mariusz@gmail.com
www.psychoterapiakatowice.eu
Częstochowa – Katowice 

Marzena Borowczak
517 704 782, 
kontakt@pracownia-esencja.pl
www.pracownia-esencja.pl
Sopot

Anna Borys 
880 050 094, 
annamdborys@yahoo.com, annaborys.pl  
Warszawa 

Jadwiga Bytniewska
509 664 246, 
jadwiga@poprostu.gda.pl, 
skype: wisia.bytniewska
www.poprostu.gda.pl
Gdańsk

Joanna Caffo (Palacz)
0033 650 94 70 14; 
joannapalacz@gmail.com
skype: asiawpodrozy
Golfe Juan, Francja

Dorota Cendrowska
605 453 471, d.cendrowska@gmail.com
skype: pracowniaOCH
Warszawa

Igor Chołda
692 194 315,
aqualoopa@gmail.com
Warszawa

Mikołaj Czyż
601 37 64 74, m@mikolajczyz.pl, 
www.mikolajczyz.pl
Warszawa

Marta Derecka
+44 747 6491 882, 
marta@psychotherapy-london.uk, 
www.psychotherapy-london.uk
Londyn, Wielka Brytania

Hanna Dunowska
508 265 252, hanna@przemiany.com.pl  
Warszawa, Milanówek

Ewa K. Dziemidowicz
695995488;e.k.dziemidowicz@gmail.com; 
ewakamiladziemidowicz.pl
Warszawa
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Etyta Ganc
506 466 488, edytaganc@gmail.com
Warszawa

Maciej Gendek
692 889 010, 
m.gendek@inspeerio.pl
Poznań

Barbara Gładecka
501 752 467, bgladecka@wp.p; 
www.corelacje.pl
Warszawa

Agnieszka Grądek
880 66 33 11, 
agnieszkagradek@gmail.com, 
www.psychoterapia-ag.waw.pl
Warszawa

Michał Jarecki 
571 244 896
kontakt@michaljarecki.pl 
www.michaljarecki.pl
Warszawa 

Małgorzata Jasiecka
502 493 430
mjasiecka@gmail.com
Poznań

Katarzyna Jażdżewska
660 76 23 07
kjazdzewska@op.pl
Warszawa

Dariusz Jundziłł
605 279 927
djundzill@przemiany.com.pl
Warszawa

Monika Kołakowska
606 220 331, monikola@gazeta.pl
www.przemiany.com.pl
Warszawa

Anna Koncewicz-Żaczek
697 368 123, 
koncewiczanka@o2.pl
Brwinów

Joanna Kot
505 057 087, 
joanna@drogakobiety.pl, 
www.drogakobiety.pl
Warszawa

Bartłomiej Kozłowski
695 669 508, 
bartek@po-rozumienie.pl
Warszawa, Żyrardów

Agnieszka Kubacka
609 823 924, 
agni_ka@interia.pl
Jelenia Góra

Kinga Merchel
665 570 366, 
k.mer@interia.pl
Poznań, Wrocław

Mateusz Ostrowski
661 412 420, 
mateuszmichalostrowski@gmail.com
Warszawa, Kraków

Zofia Piłasiewicz
601640631, gieraltz@wp.pl
Augustów

Jan Przeor
600 207 806, jan@przeor.pl
Warszawa

Anna Rataj
722 392 280,
mitycznaprzestrzen@gmail.com
www.terapiawroclaw.com.pl
Wrocław 

Agata Roman
506 232 729, 
agatyroman@gmail.com
Warszawa

Rita Mari Schaeper
530 728 959
rita.schaeper@gmail.com
Jelenia Góra

Ewa Sawicka
535 498 308, s
awickae@o2.pl; 
www.ewa-sawicka.pl
Warszawa

Elżbieta Schroeder
501 740 089, 
ela@psychoterapia-pop.pl
Warszawa

Mirosław Sikora
662 003 000
terapeuta.procesu@gmail.com
www.terapeuta-procesu.pl
Warszawa

Agnieszka Szajnoga-Flejszar 
502 629 738, 
szajnoga.flejszar@gmail.com 
Warszawa 

Paweł Szczęsny
602 739 467, 
pawelszczesny@o2.pl , 
www.adiuvopsychoterapia.pl
Warszawa

Marcin Świderski
501 303 178, 
marcin.swiderski@op.pl
Warszawa

Anna Uznańska  
602 638 645 
ganna@autograf.pl
Jelenia Góra

Joanna Wróblewska
692 430 148, 
joanna.wroble@gmail.com, 
www.joannawroblewska.pl 
Warszawa

Justyna Wojciechowska
793 433 825, 
kontakt@psychoterapiarzeszow.pl 
Rzeszów
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Psychoterapia dla młodzieży  i rodziców
Marzena Borowczak

Jeśli nie wierzysz w siebie, czujesz się odrzucony i gorszy od innych, nie możesz odnaleźć się w szkole/ w domu, często kłócisz się z in-
nymi,  masz obawy, unikasz kontaktu  innymi, nie może poradzić sobie ze smutkiem lub złością, to może mu być Tobie potrzebna pomoc 
psychoterapeutyczna, która pozwoli Ci spojrzeć na trudne rzeczy z innej strony.
Jeśli jako rodzic czujesz się zagubiony w kontakcie ze swoim dzieckiem, chcesz mieć z nim lepsze relacje to może być dobra okazja do 
przyjrzenia się sobie i poszukania innych sposobów radzenia sobie w trudnych momentach.
Zapraszam na pierwszą konsultację, na której określimy na czym polega problem i jaki rodzaj pomocy będzie najkorzystniejszy dla danej 
sytuacji

Miejsce: Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Esencja, ul. Wejherowska 15/23, Sopot // Kontakt: kontakt@pracownia-esencja.pl; 
tel: 517 704 782; www.pracownia-esencja.pl  // Cena: 100 zł za spotkanie indywidualne; 140 zł za spotkanie rodzinne // Superwizja: Michał 
Duda

Terapia Po Zdradzie
Małgorzata Szczepańska lub Grzegorz Szczepański

Zdrada jest bardzo bolesnym doświadczeniem, niemniej nie musi być końcem związku. Czasem jest sygnałem (i to bolesnym sygnałem), 
że trzeba koniecznie coś zmienić w związku. Terapia par lub małżeńska może bardzo pomóc w tym procesie.
Ale czasem zdrada jest sposobem zakomunikowania, że nie chce się być już w relacji. W takich sytuacjach pracujemy nad rozstaniem, 
aby mogło one przebiec w jak najmniej bolesny sposób dla pary i dla całej rodziny.
Zapraszamy na sesje terapeutyczne wszystkich, którzy chcieliby przepracować sytuację zdrady – zarówno pary, jak i osoby indywidual-
ne, które w jakiś sposób czują się uwięzione w tej sytuacji.

Miejsce: Ośrodek Psychologii Procesu Nowe Wzorce, al. Armii Ludowej 6 lok.120, Warszawa // Cena: 130zł / sesja indywidualnie, 150zł / 
sesja pary // Kontakt: 696 576 385, osrodek@NoweWzorce.pl // www.TerapiaPoZdradzie.pl

Psychoterapia dla osób przeżywających trudne emocje i nastroje
Marzena Borowczak

Zapraszam na psychoterapię indywidualną osoby, które chcą poradzić sobie z trudnymi emocjami i nastrojami, wynikającymi m.in. z 
przeżywania trudnych momentów takich jak: problemy w relacjach, utrata bliskiej osoby, problemy w pracy/na studiach, trudności z 
wyborem kierunku w życiu. Mogą to być długotrwałe stany smutku, wewnętrznego napięcia i stresu, wahania nastroju, wybuchy złości. 
Zapraszam na pierwszą konsultację, na której określimy na czym polega problem i jaki rodzaj pomocy będzie najkorzystniejszy dla danej 
sytuacji. 

Miejsce: Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Esencja, ul. Wejherowska 15/23, Sopot // Kontakt: kontakt@pracownia-esencja.pl; 
tel: 517 704 782; www.pracownia-esencja.pl  // Cena: 100 zł za spotkanie // Superwizja: Michał Duda
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Psychoterapia par
Marzena Borowczak

Zapraszam do pracy terapeutycznej osoby będące w relacji, w której występują różnorodne nieporozumienia; zastanawiają się nad 
rozstanie, w której występują pewne wzorce, problemy; czują, że relacja nie osiągnęła jeszcze swojego potencjału; chcą podjąć decyzję, 
które wpływają na jakość relacji; odczuwają niepokój o przyszłość relacji lub zauważają, że relacja stanęła w miejscu.
Zapraszam na pierwszą konsultację, na której określimy na czym polega problem i jaki rodzaj pomocy będzie najkorzystniejszy dla danej 
sytuacji

Miejsce: Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Esencja, ul. Wejherowska 15/23, Sopot // Kontakt: kontakt@pracownia-esencja.pl; 
tel: 517 704 782; www.pracownia-esencja.pl  // Cena: 120 zł za spotkanie (lub w promocyjnej ofercie 100 zł) // Superwizja: Michał Duda

Psychoterapia dla osób zainteresowanych pracą 
ze swoim symptomami zdrowotnymi
Anna Rataj

Sygnały z ciała, symptomy, czy też konkretne choroby przynoszą wiele informacji dla nas o nas. Zapraszam na sesję osoby borykające 
się z problemami zdrowotnymi. Próbujące radzić sobie z trudnymi emocjami, jakie ból, ograniczenia fizyczne, czy też sama choroba 
niosą. Poprzez terapię energia ukryta w symptomie może stać się dla nas dostępna. Możemy odkryć głębszy wymiar tego, co się nam 
przydarza. I co ciało poprzez ten konkretny sygnał próbuje nam powiedzieć. 

Miejsce: Ośrodek Psychoterapia Wrocław, Powstańców Śląskich 58/4 Wrocław // Kontakt: 722-39-22-80 // www.terapiawroclaw.com.pl 
// Cena: 100 zł // Superwizja: Joanna Dulińska

Psychoterapia dla osób DDA/DDD i osób po nadużyciach
 Ela Schroeder
 
Specjalizuję się w pracy z osobami, które na skutek przeżytych traum mają niskie poczucie wartości, nie mają kontaktu z własnymi uczu-
ciami, nie radzą sobie w relacjach, nie podejmują  wyzwań, jakie życie przed nimi stawia.  Psychoterapia prowadzona metodą psychologii 
procesu pozwala nie tylko zneutralizować negatywny wpływ przeszłości, ale także zobaczyć sprzymierzeńca w tym co sprawia trudność 
i świadomie z tego skorzystać.

Miejsce: Warszawa, ul. Nowolipki 12 m 54 // Kontakt: 501 740 089, ela@psychoterapia-pop.pl  // Cena: 120 zł za gdzinną sesję indywidu-
alną // Superwizja: Joanna Dulińska, Michał Duda
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Psychoterapia dla osób chorych na nowotwór lub będących w stanie remisji
Paweł Szczęsny

Spotkanie ze śmiertelną chorobą jest jak uderzenie tajfunu. Całe nasze życie wylatuje w powietrze, a następnie z hukiem rozpada się 
na tysiące kawałków. Trudno sobie wyobrazić, aby coś mogło z nich powstać na nowo. Paradoksalnie jednak może to być nasza szansa, 
którą los nam podarował, aby spojrzeć na swoje życie z innej strony. A wtedy choroba może okazać się naszym Sprzymierzeńcem – po-
tężnym i mądrym. Gdy przed kilkoma laty zachorowałem na raka, zrozumiałem, że w chorobie kryje się nieznany mi do tej pory świat, 
którego fascynujące wymiary przemierzam do dziś, oraz to, że symptomy mogą być też lekarstwami. Oferuję pomoc psychoterapeutycz-
ną osobom dotkniętym chorobą nowotworową oraz tym, którzy obawiają się jej nawrotu. Pracuję też z członkami rodzin osób chorych.

Cena: 100 zł za 50 minut sesji indywidualnej // Miejsce:Warszawa; ul. Krucza 17/13 // Kontakt: tel. 602 739 467; pawelszczesny@o2.pl; // 
Superwizja: Joanna Dulińska, Michał Duda

Psychoterapia dla młodzieży w wieku szkolnym oraz ich rodziców
Paweł Szczęsny

Dojrzewanie to trudny okres zarówno dla nastolatka, jak i dla jego rodziców. Pierwsze miłości, ale też pierwsze zawody i rozstania. 
Pierwszy kontakt z używkami i nagłe pogorszenie wyników w nauce. Dla rodziców często to szok, gdy ich dotąd niemalże idealne dzie-
cko nagle w szkole dostaje złe stopnie, wagaruje, późno wraca do domu i przestaje się zwierzać ze swoich tajemnic. Wzajemnej utracie 
zaufania towarzyszą gwałtowne awantury i nierzadko psychiczna i fizyczna przemoc. W swoje pracy terapeutycznej wykorzystuję blisko 
trzydziestoletnie doświadczenie nauczyciela i wychowawcy warszawskich szkół. Oferuję pomoc osobom doświadczającym konfliktów 
ze swoimi dziećmi w wieku szkolnym. Prowadzę pracę z młodzieżą cierpiącą na nerwicę szkolną, zaburzenia nastroju, depresję, powta-
rzające się lub stałe niepowodzenia szkolne.

Cena: 120 zł za sesję indywidualną; 150 zł za sesję rodzinną // Miejsce:Warszawa; ul. Krucza 17/13 // Kontakt:; pawelszczesny@o2.pl; 
tel: 602 739 467 // Superwizja: Joanna Dulińska, Michał Duda
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Psychoterapia dla młodzieży nadużywającej internetu i urządzeń ekranowych
Ewa Kamila Dziemidowicz

Internet i urządzenia ekranowe (tablety, smartfony, laptopy) są nieodłączną częścią życia nastolatków i w pełni zintegrowane są z ich co-
dziennością. Duża część zadań rozwojowych młodzieży realizuje się online bądź za pomocą urządzeń mobilnych. Coraz częściej jednak 
czas i intensywność korzystania z internetu wymyka się młodym ludziom spod kontroli i zaczyna mieć negatywny wpływ na inne obsza-
ry ich życia –prowadzi do zaniedbania nauki i zainteresowań, zaniku życia towarzyskiego, konfliktów w relacjach, obniżonego nastroju, 
problemów zdrowotnych etc. Najczęściej u podłoża nadmiernego korzystania z internetu/komputera leżą głębsze problemy (negatywne 
strategie radzenia sobie ze stresem, niskie kompetencje społeczne, niska samoocena etc). Zapraszam dzieci i młodzież, które  problema-
tycznie korzystają z urządzeń ekranowych, zarówno w kontekście nadużywania tego medium jak również w obszarze innych zagrożeń 
online: przemocy rówieśniczej, zachowań ryzykownych (seksting), niebezpiecznych kontaktów, kontaktu ze szkodliwymi treściami etc.

Cena: 120 zł za spotkanie (55 min)j // Kontakt: tel. 695995488, ewakamiladziemidowicz.pl // Superwizja: Michał Duda

Psychoterapia dla osób przeżywających trudności w relacjach
Joanna Wróblewska

Kryzys w związku, rozwód, rozstanie, zdrada to sytuacje,które burzą nasz dotychczasowy świat. Wpływają na nasz nastrój, na postrze-
ganie rzeczywistości, na relacje z innymi osobami, na nasze dzieci, na życie zawodowe. Stajemy wobec nich bezradni. Dlatego warto się 
zatrzymać. Mój własny, trudny rozwód nauczył mnie, że życie nie kończy się w tym momencie. Chociaż kiedy różne osoby wokół mówiły 
mi “będzie dobrze”, nie wierzyłam. Myślałam, że skoro tego nie przeżyły, nie wiedzą co mówią. Jednak ta droga nauczyła mnie tak wiele, 
jak żadna inna. Z własnego doświadczenia wiem, że psychoterapia pomaga spojrzeć na siebie, swój związek, partnera z innej perspek-
tywy. Pomaga zrozumieć. Pomaga znaleźć własną drogę, która, chociaż inna, od tej, której oczekiwałam, jest pełna wyzwań i radości.
Dlatego, jeśli Twój świat właśnie rozleciał się na kawałki, przyjdź. Razem spróbujemy go odbudować krok po kroku.

Miejsce: Warszawa // Kontakt: tel. 692 430 148, joanna.wroble@gmail.com, www.joannawroblewska.pl  // Cena: 120 zł za sesję (55 minut) 
// Superwizja: Joanna Dulińska, Michał Duda 

Psychoterapia dla osób doświadczających problemów w pracy zawodowej
Michał Jarecki

Praca zawodowa to miejsce, gdzie spędzamy bardzo dużo czasu. Poświęcamy jej wiele energii, wiążemy z nią oczekiwania, chcemy 
czerpać z niej satysfakcję. Często jednak doświadczamy w niej problemów. Mogą to być problemy relacyjne, konflikty z przełożonymi, 
kolegami lub podwładnymi. Możemy czuć się niezrozumiani, wykorzystywani, czuć, że nie realizujemy całego swojego potencjału.
W tej sytuacji oferuje Ci pomoc psychoterapeutyczną. Pomogę Ci odkryć dlaczego tak się dzieje i jak sobie radzić w problematycznych 
sytuacjach. Sam spędziłem ok 20 lat pracując w różnych firmach, głównie w mniejszych i większych korporacjach. Mam doświadczenie 
z różnych szczebli zarządzania i dość dobrze znam różne środowiska pracy oraz typowe problemy.

Miejsce: Warszawa // Kontakt: tel. 571 244 896, kontakt@michaljarecki.pl, www.michaljarecki.pl  // Cena: 120 zł za sesję (55 minut) //  
Superwizja: Małgorzata Szczepańska 

65

P
S

Y
C

H
O

TE
R

A
P

IA

INFORMATOR Wiosna / Lato 2017 INFORMATOR Wiosna / Lato 2017



Intensywna terapia wakacyjna - zamknięta grupa psychoterapeutyczna 
dla kobiet DDA/DDD
Ela Schroeder
 
Najpierw musiałaś po prostu przetrwać ciężkie chwile w dzieciństwie. Udało się i teraz jesteś jakoś urządzona w życiu. To dużo, ale nadal 
twoje relacje z ludźmi są takie trudne, krytykujesz siebie bezlitośnie, łatwo cię zranić, nie wiesz co czujesz ani czego potrzebujesz i tak 
dalej...
W czasie 4 weekendów lipca oraz w piątkowe wieczory przed tymi weekendami będziemy pracować nad zmianą myślenia, zachowania, 
sposobu przeżywania, będziemy przekształcać trudne doświadczenia z dzieciństwa, żeby osiągać pełnię swoich możliwości.
Zapraszam na bezpłatną konsultację wstępną, obowiązkową przed rozpoczęciem terapii.

Termin: od 7 lipca do 30 lipca; piątki od 18.00 do 21.00; soboty i niedziele od 10.00 do 17.30 // Miejsce: Pracownia Psychologii Procesu. 
Warszawa, ul. Nowolipki 12 lok. 54 // Cena: 1150 zł, płatne w 2 ratach // Kontakt: ela@psychoterapia-pop.pl; www.psychoterapia-pop.pl 
tel: 501 740 089 // Superwizja: Joanna Dulińska

Warsztatowa grupa wsparcia dla nauczycieli i osób pracujących z grupami
Paweł Szczęsny
 
Do udziału w grupie zapraszam:
-nauczycieli i wychowawców szkół wszystkich poziomów, przedszkoli i świetlic,
-opiekunów grup kolonijnych,
-lektorów języków obcych,
-wykładowców kursów, szkoleń,
-trenerów grup dziecięcych i młodzieżowych,
 
Podczas zajęć będziemy:
-wymieniać się doświadczeniami,
-doskonalić narzędzia pracy nauczyciela i wychowawcy,
-odkrywać i odnawiać swój wewnętrzny potencjał,
-pracować aktualnymi, indywidualnymi problemami,
-odkrywać swoją rangę i uczyć się jej używać,
-dawać sobie wsparcie i pomoc.
 
Każde spotkanie składać się będzie z dwóch części:
1.praca nad aktualnymi sprawami zgłaszanymi przez uczestników grupy
2.ćwiczenie lub doskonalenie konkretnej techniki lub umiejętności
 
Zajęcia prowadzone są w małej (6-10 osób) grupie
 
Termin: 11.03;22.04;20.05;10.06 g.10:00–13:00 // Miejsce: Warszawa ul. Krucza 17/13 // Cena: 50 zł za każde spotkanie // Superwizja: Jo-
anna Dulińska i Michał Duda
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Dorosłe Dzieci – w poszukiwaniu wewnętrznego wsparcia. 
Grupa terapeutyczno-rozwojowa dla osób dorosłych wychowanych w niesprzyjającym 
środowisku, w którym ich dziecięce potrzeby nie były wspierane (w tym z problemem 
alkoholowym - DDD/DDA) (XVI edycja)
Dariusz Jundziłł

Jeżeli:
- masz wrażenie, że nie miałaś/eś dzieciństwa
- czujesz się wyizolowana/y, a także zakłopotana/y w towarzystwie innych osób
- boisz się odrzucenia, ale i bliskości w relacjach
- osądzasz się bezlitośnie
- zauważasz u siebie obsesję kontroli
- nie potrafisz wypoczywać lub jest to dla Ciebie trudne
- odczuwasz często silny stres i podejrzewasz się o nerwicę lub depresję
- masz trudności z realizacją swoich zamiarów od początku do końca
- obawiasz się okazywania własnych uczuć i popadasz w bierność
- masz kłopoty z odnalezieniem się w roli rodzica lub opiekuna
- masz tendencję do uzależnienia, jesteś uzależniony/a, masz uzależnionego partnera/partnerkę
- boisz się wszelkich możliwości uzależnienia od „substancji” czy zależności od ludzi
....to bardzo możliwe, że cierpisz na syndrom Dorosłego Dziecka.

Zapraszam na warsztaty terapeutyczno-rozwojowe z elementami edukacyjnymi dotyczącymi tego złożonego problemu. Na zajęciach 
będziemy zauważać schematy destrukcyjnych zachowań i szukać na ich miejsce nowych wzorców funkcjonowania, odbudowywać za-
ufanie do siebie i do innych, zwiększać świadomość potrzeb… tak, by w efekcie, trwale zmieniło się nasze nastawienie do świata, życia i 
siebie, by odzyskać wewnętrzny spokój i poczucie, że mogę żyć tak, jak potrzebuję i chcę.

Grupa będzie liczyć max 6 osób. Zapraszam na bezpłatną konsultację wstępną. Dla uczestniczek/uczestników w czasie trwania cyklu - 
30% zniżki na sesje terapeutyczne indywidualne. Szczegółowe informacje:www.przemiany.com.pl

Terminy: 6 weekendów od 18 marca 2017 (szczegółowe terminy na stronie www.dda.waw.pl) // Termin kolejnej edycji: od października 
2017. // Miejsce: PRZEMIANY - Ośrodek Rozwoju i Psychoterapii, ul.Krucza17/13, Warszawa,  www.przemiany.com.pl // Cena:  1850zł przy 
przedpłacie 400zł przed pierwszym terminem zajęć, po tym terminie 1950zł. // Kontakt: djundzill@przemiany.com.pl // Superwizja: 
Michał Duda.
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Coaching metodą psychologii procesu

Dla osób zainteresowanych świadomym rozwojem, umiejętnością  wytyczania i realizowania celów, przekraczaniem własnych ograni-
czeń, wykorzystaniem w pełni swojego potencjału,  proponujemy  indywidualną pracę z coachem. 

Coaching to  świadome podróżowanie do wspólnego celu. Coach i Klient idą razem prowadząc dialog, który wnosi nowe jakości, rozu-
mienie, świadomość. Ta podróż wymaga odwagi, wiary i zaufania. To jest ścieżka, która ma mnóstwo rozdroży. Trzeba zauważać każde 
rozwidlenia, niebezpieczeństwa, podejmować świadome decyzje i nie zgubić celu podróży

Coach to świadomy towarzysz podróży Klienta, który  wierzy bezgranicznie w niego i jego cel. Jest czujny, zauważa co się dzieje z 
Klientem i wnosi tę świadomość przez inspirujące pytania, często trudne i niewygodne. Nie zadowala się każdą odpowiedzią, bywa po-
dejrzliwy, ale z miejsca wiary w Klienta i cel podróży.

Co wyróżnia coaching metodą Psychologii Prosesu?
· Podstawą tej metody jest praca z Klientem na trzech poziomach rzeczywistości: UR (uzgodniona rzeczywistość) czyli fakty, to jacy 
jesteśmy i co robimy w rzeczywistości, SEN czyli sny, marzenia, emocje, symptomy, ŚNIENIE czyli intuicja, wglądy, przeczucia. Klient 
pozyskuje stamtąd ważne i znaczące informacje, integruje w procesie coachingu oraz wykorzystuje do realizacji celu.
· Świadome sięganie do przeszłości przy użyciu odpowiednich narzędzi (Linia Życia, Sen z Dzieciństwa), którego celem wykorzystanie 
całego naszego potencjału, który budujemy od urodzenia. Odbierane informacje również z trudnych doświadczeń, przekształcamy tak 
żeby Klient zaczął używać tych jakości na swoją korzyść.
· Feedback (informacja zwrotna) od 8 wybranych przez Klienta  osób z jego otoczenia na temat mocnych i słabych stron  Klienta  z 
interesującego go  obszaru jest niezwykle  wartościowym narzędziem pozwalającym na odkrycie i wykorzystanie  zasobów również z 
wypartych części naszej osobowości.

Cykl sesji coachingowych obejmuje następujące etapy:

Ustalenie Obszaru Coachingu i Diagnoza z wykorzystaniem  narzędzi pozwalających na dokładną i skuteczną diagnozę wskazanego 
przez Klienta obszaru, odebranie ważnych informacji oraz poszerzenie świadomości na temat pełnionych ról, wartości i jakości kierują-
cych jego życiem, karierą.

Wyznaczanie Celu i ustalenie planu z miejsca pełnej świadomości Klienta na temat jego tożsamości oraz zasobów. Połączone jest m.in.  
z budowaniem światów; w jakim Klient jest obecnie i w jakim chce się znaleźć, analizą SWOT (mocne - słabe strony, możliwości – zagro-
żenia).

Realizacja Planu i Weryfikacja Postępów to etap działania i realizacji celu zgodnie z tożsamością, wizją i wartościami Klienta - pokonywa-
nie ograniczeń, nauka nowych nawyków, eliminowanie zbędnych przekonań, praca z tym co jest najtrudniejsze, nabieranie  umiejętności 
świadomego z nich korzystania z nowych jakości, zachowań w zależności od pojawiających się sytuacji na drodze do realizacji naszych 
celów.

Coaching metodą POP szczególnie rekomendujemy w sytuacji:

· Kiedy zmiana, która cię  spotkała lub którą planujesz jest duża i znacząca. 
· Kiedy zadanie jakie masz do wykonania jest dużym wyzwaniem lub wymagające transformujących zmian.
· Kiedy masz poczucie niespełnienia, braku satysfakcji, znudzenia, wypalenia. 
· Kiedy interesuje cię poznanie twojego alter ego, mitu życiowego, praca ze snami.
· Kiedy chcesz odnaleźć swoją „ścieżkę serca”.
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Certyfikowani Coachowie
i Superwizorzy Coachingu 
POP

Joanna Dulińska, Warszawa
502 521 021,
jdulinska@pozacentrum.pl
www.pozacentrum.pl

Michał Duda, Warszawa
502 616 396,
mduda@pozacentrum.pl

Anna Gabryjelska-Basiuk, Warszawa, Łódź
795 600 824,
gabryjel@poczta.fm,
www.pozacentrum.pl

Małgorzata Szczepańska, Warszawa
694 847 511
mszczepanska@nowewzorce.pl
www.NoweWzorce.pl

Grzegorz Zieliński, Warszawa, Wrocław
501 409 481
gzielinski@pozacentrum.pl
www.pozacentrum.pl

Następujące osoby uzyskały Cer-

tyfikat Coacha POP (ponad 150 h 

coachingu pod superwizją):

Katarzyna Bequillard, Warszawa
668 521 668
kbequillard@yahoo.pl

Agata Gebhardt, Warszawa, Kraków
609 210 461
agata@corelacje.pl
www.corelacje.pl

Dorota Biały, Warszawa, 
Grodzisk Maz., Czarny Las, Żyrardów
691 032 130, dbialy@pozacentrum.pl
spotkaniazesoba@onet.pl
FB fanpage Spotkania ze Sobą
www.dorotabialy.com.pl
www.pozacentrum.pl

Następujące osoby ukończyły 
Roczny Kurs Coachingu 
Metodą  Psychologii Procesu:

Katarzyna Bekier, Warszawa
663 199 104
skype: katarzynabekier
kbekier@pozacentrum.pl 
www.pozacentrum.pl, 

Marzena Borowczak, Trójmiasto
517 704 782
kontakt@pracownia-esencja.pl
www.pracownia-esencja.pl
FB fanpage: Coaching Zorientowany na 
Proces - Trójmiasto: 
www.facebook.com/coachingPOP

Jadwiga Bytniewska, Trójmiasto
509 664 246
jadwiga@poprostu.gda.pl
www.poprostu.gda.pl
FB fanpage: Coaching Zorientowany na 
Proces - Trójmiaswww.facebook.com/coa-
chingPOP

Dorota Cendrowska, Warszawa
605 453 471, 
d.cendrowska@gmail.com

Igor Chołda, Warszawa
692 194 315,
aqualoopa@gmail.com

Michał Jarecki, Warszawa
tel. 571 244 896
kontakt@michaljarecki.pl
www.michaljarecki.pl

Dariusz Jundziłł, Warszawa
605 279 927
djundzill@przemiany.com.pl 
www.przemiany.com.pl

Monika Kołakowska, Warszawa
tel: 606 220 331
monika.kolakowska@przemiany.com.pl
www.przemiany.com.pl

Anna Koncewicz-Żaczek, Brwinów
697 368 123
koncewiczanka@o2.pl

Bartłomiej Kozłowski, Warszawa
695 669 508
bartek@po-rozumienie.pl
www.po-rozumienie.pl

Kasia Olga Libich, Warszawa
509 078 011, 
kolibich@pozacentrum.pl

Zbigniew Miłuński, Warszawa
604 508 307,  
zbyszekmil@gmail.com

Joanna Nogal, Wrocław
601 537 345
joanna.am.nogal@gmail.com
www.joannaamnogal.pl, 

Jan Przeor, Warszawa
tel. 600 207 806
janprzeor@wp.pl
www.po-rozumienie.pl

Elżbieta Przywara, Łódź
tel. 509 146 242
elzbieta.przywara@szkoleniaep.pl

Ewa Sawicka, Warszawa
535 498 308, 
skype: ewa.sawicka71
sawickae@o2.pl, www.ewa-sawicka.pl
FB fanpage: Ewa Sawicka Psychoterapia 
i Coaching; FB/PsychoterapiaEwaSawicka

Elżbieta Schroeder, Warszawa
tel. 501 740 089
ela@psycoterapia-pop.pl
www.psychoterapia-pop.pl

Mirosław Sikora, Warszawa
66 200 3000
terapeuta.procesu@gmail.com
www.terapeuta-procesu.pl
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Kto we mnie chce, a kto nie chce zmiany?
Konsultacja coachingowa
Agata Gebhardt

Każdy z nas jest zespołem różnych „osobowości”. Poznanie swojego „wewnętrznego zespołu”, docenienie kompetencji każdego z jego 
członków, zrozumienie potrzeb, otwiera w nas inne perspektywy, możliwości. Jak sprawić, żeby wszyscy w tym zespole traktowali siebie 
nawzajem z szacunkiem i po partnersku? Aby nikt nie był pomijany, a jego potrzeby marginalizowane? Jak skorzystać z potencjału tej 
różnorodności? Czy chcesz poznać Lidera Twojego celu? Czy chcesz poznać Sabotażystę, a nawet z niego skorzystać? Zapraszam na 
konsultację coachingową, która może być dobrym początkiem Twojego procesu zmiany. Może też być wstępem do cyklu sesji coachin-
gowych czyli świadomej zmiany i realizacji celu z wykorzystaniem potencjału Twojej wewnętrznej różnorodności.

Termin: do uzgodnienia // Miejsce: Warszawa, Kraków, skype // Cena: 150 zł (60 min) // Kontakt: agata@corelacje.pl, tel.: 609 210 461, 
www.corelacje.pl // Superwizja: Joanna Dulińska

W zgodzie z sobą - coaching indywidualny
Joanna Nogal

Opis Składamy się z wielu postaci wewnętrznych, mamy w sobie różne jakości. Niektóre z nich bardzo dobrze znamy, inne niekoniecznie. 
Lubimy mówić i myśleć o sobie: jestem pracowita, zdeterminowana, systematyczna, asertywna, dobrze zorganizowana … Nie ujawniamy 
tego, że jesteśmy: leniwi, gwałtowni, chaotyczni, władczy … Kiedy chcemy zrealizować jakiś cel w życiu uwzględniamy tylko te jakości, 
które znamy. Efekt jest taki, że zmiana nie chce się dokonać, bo coś wciąż nam w tym przeszkadza. Albo po dokonaniu zmiany satysfak-
cja jest krótkotrwała. I za chwilę znowu tęsknimy za czymś innym. Dlatego do realizacji celu potrzebne są również mniej znane części nas 
samych. Coaching zorientowany na proces pozwala na poznanie różnych części siebie i dokonanie zmiany z uwzględnieniem wszystkich 
ważnych aspektów nas samych. Na coachingu możemy pracować z każdym tematem, który jest dla Ciebie ważny i jesteś gotowa/gotowy 
aby się nim zająć.

Termin: do uzgodnienia // Miejsce: Skype // Cena: konsultacja/150 zł (60 min), sesja coachingowa 200-250 zł (60-90 min) // Kontakt: tel. 
601 537 345  joanna.am.nogal@gmail.com  www.joannaamnogal.pl // Superwizja: Anna Gabryjelska - Basiuk
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Po co mi zmiana? - coaching indywidualny 
Michał Jarecki

Opis: Często w życiu dochodzimy do momentu, w którym na horyzoncie pojawia się zmiana. Czasem się ona nam przydarza a czasem 
jej świadomie chcemy. Zmiana budzi wiele emocji, oczekiwań. Z jej realizacją, wiąże się wiele zawirowań. Często zmiana w naszym życiu 
oznacza zmianę nas samych. Coaching, to doskonałe narzędzie aby przejść tą zmianę świadomie. Metody psychologii zorientowanej na 
proces pozwolą Ci poznać motywacje, którymi się kierujesz, odkryć jak zmiana ta ma się do całości Twojego życia, jak wykorzystać Twoje 
silne strony, te świadome ale i te nieświadome w celu jej przeprowadzenia. Pozwolą Ci też świadomie cieszyć z sukcesów i wyciągać 
wnioski z porażek. Jeśli chciałbyś/chciałabyś dowiedzieć się więcej zapraszam na konsultacje.   

Termin: do uzgodnienia // Miejsce: Warszawa, Skype // Cena: konsultacja - 100 zł (60 min), sesja coachingowa - cena do uzgodnienia // 
Kontakt: tel. 571 244 896  kontakt@michaljarecki.pl  www.michaljarecki.pl // Superwizja: Grzegorz Zieliński

C
O

A
C

H
IN

G

INFORMATOR Wiosna / Lato 2017 INFORMATOR Wiosna / Lato 201774 75



76

R
E

K
L

A
M

A

Ojcowie - Smokowie
Ojcowie - Ptakowie
Ojcowie - Mistrzowie
Wszyscy Ojcowie Moi
biję się w piersi
że oszukiwałam Was
że oszukiwałam się
codziennie
że Was nie opuszczę aż do śmierci

teraz 
jestem inna
patrzę z boku
i myślę
dokąd pójdę
teraz
kiedy widzę
że Wasze ciała nierzeczywiste
zrobione są z mgły
jak ciała czarodziejskich węży
dodawanych do kotłów przez czarownice
dla uzyskania najczarniejszych eliksirów
które
oddzielają życie od śmierci

Pójdę może dalej i dalej
a świat
będzie inny o tyle
że teraz już wiem
z czego zrobione są smoki

    Berenika Orłowska
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Czym jest mediacja?

„Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych 
negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg ne-
gocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.” 
- definicja  Ministerstwa Sprawiedliwości

Mediacja to dobrowolny  i poufny proces rozwiązania konfliktu, problemu, sporu  w obecności mediatora czyli osoby  bezstronnej, któ-
rego celem jest znalezienie najkorzystniejszego dla obu stron rozwiązania, zakończony spisaniem dokumentu ugody.

Cechy mediacji:
- dobrowolność – obie strony biorą udział w procesie mediacji z własnej woli
- zasada „win-win” - szukanie najlepszych dla obu stron rozwiązań
- bezstronność – mediator reprezentuje obie strony konfliktu, wpiera proces negocjacji
- poufność - przebieg mediacji znany jest tylko stronom i mediatorowi, nawet sąd nie jest w stanie zmusić do ujawnienia szczegółów 
procesu mediacji.
- pisemny consensus – celem jest spisanie ugody wypracowanej przez obie strony
 
Korzyści wynikające z procesu mediacji
- zrozumienie źródła konfliktu
- zwiększenia świadomości na temat tej relacji, a przez to siebie 
- odzyskanie kontroli nad swoimi emocjami, życiem
- możliwość dalszego rozwoju i osiągania celów
- odzyskanie równowagi, energii, czasu
- przejście od emocji do rozmowy na temat znaczących dla obu stron kwestii
- znalezienie rozwiązań satysfakcjonujących obie strony 

Procedura procesu mediacji:

1. 1-2 spotkania z każdą ze stron indywidualnie i poszukanie odpowiedzi na pytania wnoszące cenne informacje na temat tej relacji i kon-
fliktu, m.in.: Kim jesteś w tej relacji? Jaką pełnisz rolę? Kim jest ta druga osoba? Jaką pełni rolę? Czy cenisz to kim jesteś   w tej relacji? 
Jak jest ta relacja? Jaki jest problem? Jak Ty to interpretujesz  jakie jest Twoje stanowisko ? Jaka jest Twoja głębsza intencja, potrzeba, 
która stoi za stanowiskiem? Co jest tak naprawdę kwestią  tego problemu? Czy chcesz się tym zająć?

2. Po uzgodnieniu kwestii indywidualnie oraz wyrażeniu chęci zajęcia się nimi przez obie strony, 
odbywają się wspólne spotkania (1-4), na których:
a. pracujemy nad uzgodnionymi kwestiami, ich rozwiązaniem, porozumieniem.
b. zostaje spisana umowa  zawierająca uzgodnienia, rozwiązania  satysfakcjonujący obie strony.
Konflikt jest twórczym zasobem jeżeli go zrozumiemy i rozwiążemy  -  będzie naszym potencjałem  dla dalszego rozwoju.
Konflikt jest ograniczeniem jeżeli nic z nim nie zrobimy często  uniemożliwia nam dalszy rozwój, realizację planów. 
Naraża nas na coraz większe koszty emocjonalne, energetyczne, zdrowotne, a często też finansowe.

„Relacje są jednym ze sposobów, w jaki doświadczamy samych siebie.” 
                                                                                                            

Arnold Mindell
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Lista mediatorów:

Joanna Dulińska, 
Warszawa
502 521 021,
jdulinska@pozacentrum.pl
www.pozacentrum.pl

Michał Duda, 
Warszawa
502 616 396,
mduda@pozacentrum.pl

Anna Gabryjelska-Basiuk
tel.: 795 600 824
Warszawa, Łódź
agabryjelska@pozacetnrum.pl
www.pozacentrum.pl
www.annagabryjelska.com

Agata Gebhardt
tel.: 609 210 461
Warszawa, Kraków
agata@corelacje.pl
www.corelacje.pl

Barbara Gładecka
tel.: 501 752 467
Warszawa
bgladecka@wp.pl
www.corelacje.pl

Zostać w konflikcie czy go rozwiązać – co Ci się bardziej opłaca?
Konsultacja mediacyjna
Agata Gebhardt

Nierozwiązany konflikt jest ograniczeniem, uniemożliwia rozwój, realizację ważnych celów, naraża na coraz większe koszty emocjonalne, 
a często też zdrowotne i  finansowe. Konflikt może być twórczym zasobem i potencjałem dla dalszego rozwoju, jeżeli go zrozumiemy i 
rozwiążemy. Proces mediacji pozwala przejść od trudnych emocji do konstruktywnego dialogu na temat znaczących dla obu stron kwe-
stii i znaleźć satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie.
Jeżeli doświadczasz konfliktu w relacji prywatnej lub zawodowej, zapraszam Cię na sesję konsultacyjną, podczas której omówimy źródło 
konfliktu, potrzeby i kluczowe kwestie. Dowiesz się czym jest mediacja i jaka jest rola mediatora w tym procesie. Ocenisz co Ci się bar-
dziej opłaca – zostać w konflikcie czy go rozwiązać?

Termin: do uzgodnienia // Miejsce: Ośrodek Corelacje, ul. Nowy Świat 22 lok. 1 // Czas trwania: 1,5h // Cena: 150 zł (luty, marzec konsulta-
cje bezpłatne) // Kontakt i zapisy: 609 210 461, agata@corelacje.pl; www.corelacje.pl // Superwizja: Michał Duda
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Mariusz 
Bodzioch

P syc h o te ra -
peuta. Ukoń-

czyłem I etap Programu 
Licencyjnego Instytutu 
Psychologii Procesu, po-
siadam uprawnienia do 
prowadzenia terapii i pracy 
z grupami pod stałą super-
wizją. W swojej pracy psy-
choterapeutycznej wyko-
rzystuję wiedzę z zakresu 
psychologii procesu oraz 
wieloletnie doświadczenie 
pedagogiczne. Prowadzę 
terapię indywidualną, tera-
pię par i rodzin oraz war-
sztaty rozwoju osobistego. 
Pracuję z osobami doro-
słymi, młodzieżą i dziećmi 
w Częstochowie i Katowi-
cach. Tel: 692-809-682
bodzioch.mariusz@gmail.com
www.psychoterapiakatowice.eu   

Marzena 
Borowczak

Jestem absol-
wentką psy-

chologii klinicznej na UG, 
studiów podyplomowych 
- psychologia kliniczna na 
GUMed oraz studentką 
Szkolenia Dyplomowanego 
IPP.  Psychologią Zoriento-
waną na Proces zaintere-
sowałam się w 2006 roku. 
Prowadzę pracownię psy-
choterapii i rozwoju, gdzie 
realizuję warsztaty rozwo-
jowe, psychoterapię indy-
widualną, par i rodzin, co-
aching indywidualny pod 
stałą superwizją dyplomo-
wanych nauczycieli IPP. 
Pracuję z dorosłymi,  mło-
dzieżą i dziećmi w wieku 

szkolnym. Fascynuje mnie 
zmiana, czyli proces który 
niesie ze sobą często nie-
spodziewane, zaskakujące 
rozwiązania i otwiera przed 
nami nowe możliwości.
tel. 517 704 782  e-mail: 
kontakt@pracownia-esencja.pl
www.pracownia-esencja.pl

Anna 
Borys

Jestem psy-
choterapeutką. 

Ukończyłam I etap Pro-
gramu Licencyjnego Insty-
tutu Psychologii Procesu, 
Politykę relacji - studium 
rozwiązywania konfliktów i 
pracy ze światem oraz kurs 
Relacji terapeutycznej. Je-
stem członkiem Polskiego 
Stowarzyszenia Psychote-
rapeutów i Trenerów Psy-
chologii Procesu. Prowadzę 
terapię indywidualną i war-
sztaty (m.in. Sztuka kocha-
nia, W ogniu konfliktu) pod 
superwizją dyplomowane-
go terapeuty psychologii 
procesu.
Pracuję z problemami w re-
lacjach. Wszyscy jesteśmy 
w relacjach, w tych chcia-
nych, niechcianych, uprag-
nionych, przypadkowych, 
jak również konfliktowych. 
Relacje, szczególnie po-
wtarzające się w nich sche-
maty, dużo mówią o nas sa-
mych. Bycie z drugą osobą 
uczy nas stawiać granice 
i komunikować nasze po-
trzeby.
Interesują mnie symptomy. 
Choroba lub dolegliwości 
fizyczne sprawiają, że czu-
jemy się niekomfortowo. 
Terapia pomaga czerpać 

siłę z tego co się nam przy-
darza, ponieważ ciało jest 
mądrym przewodnikiem.
Fascynuje mnie praca ze 
snami. Są one interesującą 
drogą do zgłębiania tych 
części nas samych, których 
jeszcze nie znamy. Ich po-
tencjał jest nam w życiu 
potrzebny.
Kontakt: tel. 880 050 094
annamdborys@yahoo.com

Jadwiga 
Bytniewska

P s y c h o l o g , 
p syc h o te ra -

peutka. Prowadzę terapię 
indywidualną, terapię par 
i rodzin, warsztaty i gru-
py rozwoju osobistego 
oraz grupy terapeutycz-
ne i wsparcia. Należę do 
Polskiego Stowarzyszenia 
Psychoterapeutów i Prak-
tyków Psychologii Procesu 
oraz do Stowarzyszenia 
Pomocy Dorosłym Ofiarom 
Nadużyć Seksualnych w 
Dzieciństwie “Koniec Mil-
czenia”. 
Jestem współzałożycielką 
gdańskiego Ośrodka Psy-
choterapii i Rozwoju „PO 
PROSTU”. Jako studentka 
Szkolenia Dyplomowego 
Programu Licencyjnego 
Instytutu Psychologii Pro-
cesu pracuję pod stałą su-
perwizją Dyplomowanego 
Nauczyciela. Mam dwoje 
dorosłych dzieci. Lubię 
żartować, spacerować rano 
z psem po lesie i obser-
wować naturę. Mieszkam i 
pracuję w Trójmieście.
Kontakt: tel. 509 664 246
jadwiga@poprostu.gda.pl
www.poprostu.gda.pl

Dorota 
Cendrowska

Z pierwszego 
wy k sz t a ł ce -

nia doktora informatyki, 
z ostatniego psychotera-
peutka i coach. Od prawie 
dwudziestu lat zajmuje się 
pracą z ludźmi.Przez całe 
życie ma szczęście do Na-
uczycieli, którymi — poza 
wybranymi osobiście — są 
spotykani, czasem tylko na 
chwilę lub „przez przypa-
dek”, dorośli, dzieci i zwie-
rzęta. W związku z tym, w 
swej pracy, psychoterape-
utki czy coacha, nie traci 
z oczu tej części człowie-
ka, która nie poddaje się 
trudnościom, szuka drogi 
wyjścia, pragnie realizować 
marzenia, podążać za swo-
imi pragnieniami, budować 
wzbogacające relacje i od-
krywać sens życia i tego, co 
się właśnie wydarza.Z za-
miłowania blogerka i wiel-
bicielka psiego sportu, w 
którym człowiek jest tylko 
i aż partnerem psa. Dzieli 
życie z Mężem i Labrado-
rzycą. Pozostaje niezmier-
nie wdzięczna za Przyja-
ciół, których ma. W ramach 
szkolenia dyplomowego 
Programu Licencyjnego 
IPP ma prawo, ale uważa, 
że również zaszczyt, pro-
wadzić terapię, coaching 
i warsztaty metodą psy-
chologii zorientowanej na 
proces pod stałą superwi-
zją Dyplomowanego Na-
uczyciela. Jest członkiem 
Polskiego Stowarzyszenia 
Psychoterapeutów i Prak-
tyków Psychologii Procesu.
tel. 605 453 471
d.cendrowska@gmail.com
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Michał 
Duda

P s y c h o l o g 
(UW). Od 1991 

zajmuje się psychologią 
procesu. Dyplomowany 
Psychoterapeuta i Nauczy-
ciel Psychologii Procesu RS 
POP w Zurychu. Współza-
łożyciel Ośrodka Poza Cen-
trum i Instytutu Psychologii 
Procesu. Pracował w ISNS 
UW; współpracował z Po-
dyplomowym Studium PR 
przy UW i PAN, Fundacją 
Batorego i FRDL, a także 
firmami szkoleniowymi: 
m.in.: Specialist & Friends 
(House of Skills), Agen-
cja Kształcenia Kadr, IRB. 
Obecnie: prowadzi psy-
choterapię i superwizje, 
jest niezależnym trenerem 
i coachem w zakresie ko-
munikacji, radzenia sobie 
ze stresem, pracy z grupa-
mi, zespołem, konfliktem 
i relacjami. Lubi muzykę i 
podróże. Nie lubi pożyczać 
książek. (ur. 1967)

Joanna 
Dulińska

Jest psycho-
logiem /UW/, 

Dyplomowaną Psychotera-
peutką i Nauczycielką Psy-
chologii Procesu Research 
Society for Process Orien-
ted Psychology w Zurichu. 
Zajmowała się psychoana-
lizą lacanowską, potem 
od 1991 roku psychologią 
zorientowaną na proces. 
Prezes Polskiego Stowa-
rzyszenia Psychoterapeu-
tów i Trenerów Psychologii 
Procesu. Współzałożyciel-

ka Instytutu Psychologii 
Procesu i Ośrodka POZA 
CENTRUM. Prowadzi zaję-
cia z zakresu psychologii 
procesu, warsztaty rozwoju 
osobistego, szkolenia w za-
kresie negocjacji, mediacji, 
komunikacji interpersonal-
nej, podejmowania decyzji 
grupowych, przywództwa, 
planowania społecznego, 
organizacji zespołów ludz-
kich, superwizje dla tera-
peutów, terapię indywidu-
alną, par, rodzin, grupową. 
Ma 21 letniego syna Jaśka. 
Kocha las, uwielbia pływać
i czytać - szczególnie baś-
nie. Interesuje się mitolo-
gią. Ur.1967

Ewa K. 
Dziemidowicz

Jestem psy-
choterapeutką 

i trenerką. Psychologią Pro-
cesu zajmuję się od 2008 
roku. Ukończyłam I etap 
Programu Licencyjnego 
Instytutu Psychologii Pro-
cesu, Studium Polityki Re-
lacji oraz Studium Psycho-
logicznej Pracy z Grupami 
i Organizacjami. Pracę z 
procesem studiowałam w 
Polsce i za granicą (USA), 
regularnie uczestniczę w 
warsztatach szkoleniach 
pogłębiających moją wie-
dzę i  umiejętności. Prowa-
dzę terapię indywidualną/
par/rodzin oraz warsztaty 
terapeutyczne i rozwojowe.
Pracuję w Fundacji Daje-
my Dzieciom Siłę (FDDS, 
dawniej Fundacja Dzieci 
Niczyje), realizuję projekty 
edukacyjne, prowadzę war-
sztaty i szkolenia. Jestem 

ekspertką ds. bezpieczeń-
stwa dzieci i młodzieży 
online, pracuję z młodzieżą 
w obszarze pozytywne-
go wykorzystania nowych 
technologii jako alternatyw  
do zachowań ryzykow-
nych. Prowadzę terapię w 
poradni „Dziecko w Sieci” 
FDDS (w zakresie naduży-
wania internetu i urządzeń 
ekranowych przez dzieci i 
młodzież, zachowań ryzy-
kownych online, cyberprze-
mocy etc.) oraz w Centrum 
Praw Kobiet, gdzie pracu-
ję z kobietami w trudnych 
sytuacjach życiowych.  In-
teresuje mnie pogłębianie 
kontaktu z mocą osobistą, 
praktyka obecności, pra-
ca z traumą poprzez cia-
ło. Pracuję pod superwizją 
nauczyciela pracy z proce-
sem.
Kontakt: Tel. 695 995 488 
e.k.dziemidowicz@gmail.com  
www.ewakamiladziemidowicz.pl   

Anna 
Gabryjelsk
- Basiuk

Jestem psy-
chologiem i ekonomistką, 
dyplomowaną psychotera-
peutką, mediatorem i coa-
chem biznes i life. Zajmuję 
się również rozwojem orga-
nizacji, facylitacją zmiany, 
procesów twórczych i inno-
wacyjnych oraz konfliktów 
w organizacjach - jestem 
w trakcie przygotowywania 
pracy doktorskiej z tej te-
matyki. Posiadam Dyplom 
International Association 
of Process Oriented Psy-
chology. Nadal rozwijam 
swoje umiejętności pracy z 

ludźmi i grupami w ramach 
Deep Democracy Institute. 
Lubię stosować odkrycia 
współczesnej psychologii 
w codziennym życiu    jako 
coach i facylitator w orga-
nizacjach biznesowych i 
pozarządowych, jak rów-
nież terapię indywidualną, 
terapię par i rodzin oraz 
caoching dla rodziców. 
Stworzyłam projekt  Strefa 
Rodziców (strefarodzicow.
com).  Prowadzę Dwuletnie 
Studium Psychologii Proce-
su w Łodzi. Działam w Cen-
trum Dialogu Społecznego 
przy IPP. Pracuję również 
w języku angielskim, przyj-
muję w Warszawie i Łodzi. 
Serdecznie zapraszam! 
Kontakt: tel. 795 600 824 
agabryjelska@pozacentrum.pl
www.pozacentrum.pl
www.annagabryjelska.com 
www.strefarodzicow.com 

Agata 
Gebhardt

Jestem coa-
chem i media-

torem. Wspieram moich 
klientów w procesie świa-
domej zmiany poprzez 
nawiązanie autentycznej 
relacji ze sobą i z drugim 
człowiekiem. Inspiruję do 
odkrywania i korzystania 
z potencjału wewnętrznej 
różnorodności. Wierzę, że 
konflikt jest twórczym za-
sobem jeżeli go zrozumie-
my i rozwiążemy. Ukoń-
czyłam dwuletnie studium 
psychologii procesu, rocz-
ny kurs coachingu, roczny 
kurs mediacji. Jestem ab-
solwentką studiów pody-
plomowych ALK „Coaching 
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profesjonalny” i akredyto-
wanym coachem ICF PCC. 
Przeprowadziłam ponad 
900 godzin indywidual-
nych sesji coachingowych. 
Mam doświadczenie pracy 
w środowisku międzyna-
rodowej korporacji oraz w 
prywatnej firmie.
Jestem też: dobrym roczni-
kiem ’68, żoną, współwłaś-
cicielką Ośrodka Corelacje. 
Poetką bywam:)
Kontakt: Tel.: 609 210 461
Agata@corelacje.pl
www.corelacje.pl

Barbara 
Gładecka

Jestem psy-
choterapeutką 

i mediatorką w nurcie Psy-
chologii Zorientowanej na 
Proces. Zostałam przyjęta 
do programu licencyjne-
go Instytutu Psychologii 
Procesu w styczniu 2012. 
Ukończyłam pierwszą fazę 
szkolenia podstawowego. 
Obecnie jestem studentką 
szkolenia dyplomowego 
pod stałą superwizją. 
Jestem członkinią Polskie-
go Stowarzyszenia Psy-
choterapeutów i Praktyków 
Psychologii Procesu.
Odbyłam wiele kursów, 
warsztatów i konferencji z 
polskimi i zagranicznymi 
nauczycielami Psychologii 
Procesu: Joanna Dulińska, 
Michał Duda, Amy i Arnold 
Mindell, Kate Jobe i Joe 
Goodbread, Lane Arye.
Jestem magistrem resocja-
lizacji w zakresie pedago-
giki resocjalizacji Wyższej 
Szkoły Pedagogiki Specjal-
nej w Warszawie.

Prywatnie jestem spełnio-
ną mamą dwóch synów i 
córki. Uwielbiam podróże, 
egzotyczne kraje, pozna-
wanie nowych kultur i ludzi. 
Szczególnie miło wspomi-
nam wyjazd do Tajlandii na 
wyspę Ko Phangan, gdzie 
jadłam najlepsze w życiu 
green curry i nauczyłam 
się wreszcie pływać. Moją 
pasją są joga, konie, sztu-
ka, niespieszne chodzenie 
po muzeach. Lubię kawę z 
mlekiem sojowym. Nie lu-
bię spadać z konia.
tel. + 48 501 752 467
barbara@corelacje.pl
www.corelacje.pl

Agnieszka 
Grądek

W pracy te-
rapeutycznej 

najczęściej pomagam oso-
bom cierpiącym z powodu 
lęku, złości i innych trud-
nych do kontrolowania 
emocji i zachowań. Zajmuję 
się stanami żałoby, smutku, 
braku poczucia sensu lub 
satysfakcji w relacjach i w 
pracy, brakiem akceptacji 
dla swojego ciała i seksual-
ności. Wspieram  klientów 
w pracy nad trudnymi do-
świadczeniami z przeszło-
ści, tak by nie ograniczały 
ich w obecnym życiu.
Prowadzę terapię indywi-
dualną, terapię par i rodzin. 
Pracuję też w języku nie-
mieckim. Lubię jazz, dobrą 
kawę i spotkania z przyja-
ciółmi.
Kontakt: tel. 880 66 33 11
agnieszkagradek@gmail.com
www.psychoterapia-ag.waw.pl
www.przemiany.com.pl 

Michał 
Jarecki

Jestem psy-
choterapeutą 

pracującym w nurcie psy-
chologii zorientowanej na 
proces, która niezmiennie 
fascynuje mnie od 2010 
roku, gdy po raz pierwszy 
zetknąłem się z nią na war-
sztatach rozwojowych dla 
mężczyzn. Jako student 
Szkolenia Dyplomowego 
Programu Licencyjnego 
IPP mam prawo do pro-
wadzenia terapii i pracy z 
grupami metodą psycho-
logii procesu pod stałą su-
perwizją Dyplomowanego 
Nauczyciela Psychologii 
Procesu.Praktykę psycho-
terapeutyczną prowadzę 
na warszawskim Mokoto-
wie. 
W pracy terapeutycznej 
interesuje mnie praca z 
sytuacjami kryzysowymi, 
chwilami, w których potrze-
bujemy lub chcemy zmie-
nić swoje dotychczasowe 
życie. Tymi momentami, w 
których problemy zawodo-
we, relacyjne, osobiste nie 
dają się już więcej unikać 
i chcemy lub musimy się z 
nimi zmierzyć. Pasjonuje 
mnie też tematyka relacji w 
życiu zawodowym, zawiro-
wań w relacjach z szefami, 
podwładnymi, kolegami 
lub partnerami. Pracuje 
również po angielsku. 
Rocznik 73, mam żonę, 3 
córki, dwa koty. Ukończy-
łem Szkołę Główną Han-
dlową w Warszawie i od lat 
pracuję na stanowiskach 
menadżerskich w biznesie. 
Zawodowo zajmuje się też 
szkoleniami i rozwojem lu-

dzi. Uwielbiam gotować i 
żeglować, a gdy mam czas 
wolny wracam na moje 
ukochane Mazury skąd po-
chodzę.
tel. 571 244 896
kontakt@michaljarecki.pl
www.michaljarecki.pl

Dariusz 
Jundziłł

Jestem psy-
c h o l o g i e m 

(SWPS), psychoterapeutą i 
coachem. Ukończyłem Stu-
dium Psychoterapii, kursy 
coachingu, pracy z rela-
cjami oraz pracy z grupa-
mi i organizacjami, a także 
wiele szkoleń u nauczycieli 
zagranicznych i polskich. 
Uczestniczę w szkoleniu 
dyplomowym Instytutu 
Psychologii Procesu w ra-
mach którego mam prawo 
do prowadzenia psychote-
rapii, coachingu, mediacji i 
pracy z grupami metodami 
psychologii procesu pod 
stałą superwizją. Interesuję 
się rozwiązywaniem prob-
lemów w osiąganiu celów 
i wprowadzaniu zmiany w 
życiu, tematem spełnienia, 
a także snami oraz wza-
jemnym wpływem psychiki 
i ciała.  
Prowadzę cykle warszta-
towo-terapeutyczne dla 
DDA/DDD oraz pracy z 
krytyką wewnętrzną, a tak-
że warsztaty samorealizacji 
“Ścieżka Serca”. 
Kontakt: tel: 605 279927
djundzill@przemiany.com.pl
www.przemiany.com.pl 
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Monika 
Kołakowska

Jestem psy-
c h o t e r a p e -

utką i coachem w trakcie 
szkolenia dyplomowego w 
Instytucie Psychologii Pro-
cesu oraz członkinią Pol-
skiego Stowarzyszenia 
Psychoterapeutów i Prak-
tyków Psychologii Procesu. 
Swoją pracę superwizuję 
u nauczyciela psychologii 
procesu. Prowadzę tera-
pię indywidualną  i terapię 
par, coaching, warsztaty 
rozwojowe dla młodzieży i 
dorosłych. Ukończyłam też 
polonistykę, studiowałam 
filozofię (UW) i reżyserię 
teatralną (PWST).
Najbardziej fascynują mnie 
ludzie – spotkania z nie-
powtarzalnością każdego 
z nas. Kontaktowanie się i 
zaprzyjaźnianie z najgłęb-
szym miejscem w nas sta-
nowi główny obszar zain-
teresowania w mojej pracy 
terapeutycznej. Dociera-
nie do naszych głębokich 
i prawdziwych motywacji 
pozwala również skutecz-
nie pracować w coachingu: 
nad wytyczaniem i reali-
zowaniem celów zawodo-
wych, biznesowych, pasji i 
przedsięwzięć twórczych. 
Lubię jeździć konno i sa-
mochodem, czytać, szcze-
gólnie Dostojewskiego, 
słuchać muzyki filmowej, 
śmiać się, lubię las, łąkę i 
wodę.
tel: 606 220 331, 
monika.kolakowska@przemiany.

com.pl

Anna
Koncewicz-
Żaczek

P syc h o te ra -
peutka i coach. Studentka 
szkolenia Dyplomowego 
Programu Licencyjnego 
IPP. W ramach tego szkole-
nia od 2012 roku ma prawo 
metodą psychologii pro-
cesu pod stałą superwizją 
prowadzić terapię indywi-
dualną, par i rodzin oraz 
warsztaty rozwoju osobi-
stego. Pracuje też w lice-
um jako pedagog szkolny i 
w związku z tym ma duże 
doświadczenie w pracy z 
młodzieżą. Uwielbia czy-
tać, rozmawiać, pływać i 
podróżować.
Tel.: 697 368 123; e-mail: 
koncewiczanka@o2.pl

Zbyszek 
Miłuński

ur. w 1954 roku. 
Dyplomowany 

Procesworker  Instytutu 
Psychologii Procesu. Pra-
cuje jako psychoterapeuta, 
trener i konsultant w za-
kresie rozwoju osobistego, 
komunikacji interpersonal-
nej, rozwiązywania konflik-
tów i rozwoju organizacji. 
Prowadzi sesje w języku 
polskim i angielskim. Od 
lat prowadzi autorskie war-
sztaty rozwoju osobistego 
dla mężczyzn. Wywiady i 
artykuły w czasopismach 
takich jak: Zwierciadło, 
Przegląd, Gazeta Wybor-
cza, Charaktery. Audycje 
radiowe: tok.fm, RDC.
tel: 604 508 307
zbyszekmil@gmail.com
www.zbyszekmilunski.com 

Joanna 
Nogal

Jestem coa-
chem zmian 

życiowych. Uwielbiam za-
dawać pytania. Słuchać. 
Towarzyszyć w zmianie. 
Dlatego też coaching jest 
moją ścieżką serca. Misją, 
powołaniem, przeznacze-
niem. Inspiruję i motywuję 
do tego by żyć w zgodzie 
z sobą. Zależy mi na tym, 
żeby kobiety stawiały na 
siebie, zarówno w życiu 
prywatnym jak i zawodo-
wym. Dlatego też pracuję z 
kobietami, które chcą zbu-
dować swój własny work-
-life balance. Dzięki czemu 
tworzą życie na własnych 
warunkach. Mam uprawnie-
nia do prowadzenia coa-
chingu metodą Psychologii 
Zorientowanej na Proces 
pod superwizją przy Insty-
tucie Psychologii Procesu. 
Jestem również certyfiko-
wanym coachem ACC ICF 
(International Coach Fede-
ration). Prywatnie jestem 
żoną oraz matką dwójki 
nastolatków. Uwielbiam 
tańczyć, śpiewać jadąc sa-
mochodem i grać w gry 
planszowe.
tel. 601 537 345
joanna.am.nogal@gmail.com
www.joannaamnogal.pl

Mateusz 
Ostrowski

P syc h o te ra -
peuta.  Ukoń-

czyłem I etap Programu 
Licencyjnego Instytutu 
Psychologii Procesu, i mam 
prawo do prowadzenia te-
rapii i pracy z grupami pod 

superwizją. Jestem człon-
kiem Polskiego Stowarzy-
szenia Psychoterapeutów i 
Trenerów Psychologii Pro-
cesu. Prowadzę terapię, jak 
również warsztaty rozwo-
ju osobistego. Te ostatnie 
dotykają zagadnień, które 
szczególnie mnie intere-
sują. Psychologii pienią-
dza, czasu, tematu miło-
ści, uprzedzeń rasowych, 
twórczości, pracy poprzez 
ruch, medytacji i doświad-
czeń religijnych. Jestem 
również trenerem biznesu. 
Prowadzę szkolenia przy-
gotowujące do wystąpień 
publicznych i medialnych, 
jak również z komunikacji 
w biznesie, czy ze wspo-
mnianej już psychologii 
pieniądza. Kocham morze, 
podróże na Wschód, lubię 
czytać i oglądać SF.
tel.: 661 412 420
psychoterapia@mateuszostrowski.pl

mateuszmichalostrowski@gmail.com

www.mateuszostrowski.pl

Anna 
Rataj

Jestem An-
t ropo log iem 

kulturowym, trenerem, 
psychoterapeutką. Ukoń-
czyłam 1 fazę studiów Psy-
chologii Zorientowanej na 
Proces. Mam uprawnienia 
do prowadzenia pod su-
perwizją: terapii indywidu-
alnej oraz terapii par. Pro-
wadzę warsztaty o pracy 
z mitem osobistym. Moją 
pasją są mity, rytuały oraz 
mądrość, jaka stoi za trady-
cyjnymi kulturami plemien-
nymi – kontakt ze swoim 
cyklem, ciałem, integracja 
kolejnych etapów życia. 

85

P
R

O
W

A
D

Z
Ą

C
Y

 Z
A

JĘ
C

IA

INFORMATOR Wiosna / Lato 2017 INFORMATOR Wiosna / Lato 2017



Świadomość drogi życio-
wej. Tematy te zagłębiam 
również w ramach studio-
wania Psychologii Procesu 
oraz towarzysząc moim 
klientom na ich osobistych 
ścieżkach terapii. Wrocław
el: 722 392 280
www.terapiawroclaw.com.pl
mitycznaprzestrzen@gmail.com

Elżbieta 
Schroeder

Jestem psy-
choterapeutką 

i coachem psychologii pro-
cesu. Uczestniczę w  szko-
leniu dyplomowym Insty-
tutu Psychologii Procesu, 
posiadam uprawnienia do 
prowadzenia terapii i do 
pracy z grupami pod stałą 
superwizją. Prowadzę psy-
choterapię indywidualną 
i grupową (w tym terapię 
DDA i terapię kobiet po 
nadużyciach), terapię par 
oraz warsztaty rozwojowe, 
prowadzę również sesje 
coachingowe. Bardzo lubię 
spotkania z ludźmi, ogląda-
nie filmów i góry.
Kontakt: Tel. 501 740 089
ela@psychoterapia-pop.pl
www.psychoterapia-pop.pl  

Małgorzata 
Szczepańska

Jestem psy-
chologiem i 

psychoterapeutką. Pracuję 
z małżeństwami i parami, 
które doświadczają sytua-
cji trudnych oraz kryzysów. 
Uważam, że z każdej , na-
wet najtrudniejszej sytuacji 
można się nauczyć czegoś. 

Dlatego pomagam parom 
w odkrywaniu procesu 
zmiany: przed jakim wy-
zwaniem stoją jako osoby 
i jako związek, czego nie 
wnoszą do swojego oso-
bistego życia i do relacji. 
Pomagam parom szukać 
ich własnych sposobów 
na rozwijanie relacji i two-
rzenie jej w bardziej sa-
tysfakcjonujący sposób. 
Pracuję także z parami w 
sytuacji rozstania nad tym, 
jak przejść przez tę trudną 
sytuację bez czynienia jej 
jeszcze trudniejszą niż jest.
Pomagam także parom, 
które mierzą się z kryzysem 
związanym ze zdradą.
Certyfikat psychoterapeuty 
w IPP uzyskałam w 2009 
roku. Od 2014 roku szko-
lę się na superwizora w 
tej metodzie. Superwizuję 
moją pracę , aby zadbać 
o jakość mojej pracy. Pod-
legam Kodeksowi Etycz-
nemu PSPITPP. Interesuję 
się psychoterapią :), lubię 
czytać kryminały, trenuję 
japońskie sztuki walki.
Kontakt: tel: 694 847 511,
mszczepanska@nowewzorce.pl
www.NoweWzorce.pl , 
www.TerapiaPoZdradzie.pl 

Grzegorz 
Szczepański

Jestem psy-
c h o l o g i e m , 

certyfikowanym psychote-
rapeutą i dyplomowanym 
nauczycielem psychologii 
procesu. W ramach dzia-
łalności nauczycielskiej 
prowadzę zajęcia z zakresu 
podstawowych założeń i 
metod pracy różnych 

kierunków psychoterapeu-
tycznych, a także zajęcia z 
psychopatologii (“Progowi-
sko”). Superwizuję również 
początkujących psycho-
terapeutów (od 2015 roku 
jestem w szkoleniu super-
wizyjnym w IPP). Jestem 
współzałożycielem Ośrod-
ka Nowe Wzorce w War-
szawie, w którym prowadzą 
swoją praktykę prywatną. 
Pracuję z parami, z oso-
bami, które mają poczucie 
niskiej wartości, a także z 
osobami, które doświad-
czają zaburzeń psychoso-
matycznych.
Kontakt: tel. 696 576 385, 
gszczepanski@NoweWzorce.pl
www.NoweWzorce.pl , 
www.TerapiaPoZdradzie.pl

Paweł 
Szczęsny

Jestem  psy-
c h o te ra p e u -

tą,  a  także  nauczycielem  
i  wychowawcą. Jestem 
członkiem  Polskiego  Sto-
warzyszenie  Psychoterape-
utów  i  Trenerów  Psycho-
logii  Procesu.  Prowadzę 
też od ponad 20 lat teatru  
Scena  Bez  Dystansu. Gdy  
przed  kilkoma  laty  zacho-
rowałem  na  raka,  zrozu-
miałem,  że  w  chorobie  
kryje  się  nieznany  mi  do  
tej  pory  świat,  którego fa-
scynujące  wymiary  prze-
mierzam  do  dziś,  oraz  to  
że  symptomy  mogą  być  
też  lekarstwami.  W  pracy  
terapeutycznej  –  zarówno 
indywidualnej,  jak  i  z  gru-
pami  wykorzystuję  moje  
doświadczenia  jako  wy-
chowawcy  i  pedagoga,  

a  także  siłę,  jaką  dała mi 
walka  z chorobą. Kocham  
góry  latem,  a  morze  zimą,  
jazdę  na  rolkach  i  dobrą 
muzykę.   
Kontakt: tel. 602 739 467 
pawelszczesny@o2.pl
www.adiuvopsychoterapia.pl 

Joanna 
Wróblewska

Jestem psy-
choterapeut-

ką. Psychologią procesu 
zajmuję się od 2005 r. W 
ramach Szkolenia Dyplo-
mowego mam prawo do 
prowadzenia psychotera-
pii i zajęć grupowych pod 
stałą superwizją. Jestem 
członkiem Zarządu Pol-
skiego Stowarzyszenia Psy-
choterapeutów i Praktyków 
Psychologii Procesu. Ukoń-
czyłam wydział socjologii 
w Instytucie Stosowanych 
Nauk Społecznych na UW 
ze specjalizacją: proble-
my terapii i rozwiązywanie 
konfliktów oraz studia po-
dyplomowe z zakresu co-
achingu. Prowadzę terapię 
oraz warsztaty rozwojowe.  
Pracuję głównie z osobami, 
mającymi problemy w rela-
cjach. Zajmuję się również 
tematyką zmian zarówno 
na gruncie osobistym, jak 
i zawodowym, Interesuje 
mnie docieranie do moty-
wacji klienta i tego, co w 
nim tę zmianę sabotuje. 
Współpracuję z Centrum 
Praw Kobiet, gdzie prowa-
dzę psychoterapię indywi-
dualną dla kobiet doświad-
czających przemocy.
tel. 692 430 148
joanna.wroble@gmail.com
www.joanna.wroblewska.pl 
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Berenika Orłowska - Widząca



Będę Babą Jagą

terminuję u wiedźm i znachorów
w moich włosach robią gniazda
myszy i ptaki

moje ręce sękate 
sięgają w głąb
obmacując sedno rzeczy

palce stóp powoli
wrastają w ziemię
szpony - korzenie
tam nory lisów i borsuków

w brzuchu ogień
sięga serca i gardła
kiedy wychodzi przez usta
krzyczą „smok!!!” przerażeni

kociołek bulgocze
ogień nie szkodzi
żabom jaszczurkom i wężom
mają tu swoje kryjówki

żaby są chłodne i śliskie
ich chłód jest czasem potrzebny
jako składnik najczarniejszych eliksirów

nietoperze wylatują i wracają
najchętniej w bezwietrzne noce

węże mają naturę dymu
który przenika ściany
czary są proste

Berenika Orłowska 
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11 Ogólnopolski Festiwal Psychologii Procesu Pop-Kreacje
SNY, CIAŁO, TWÓRCZOŚĆ, ZWIĄZKI, KARIERA

Białystok, Budy Michałowskie k/Jaktorowa, Częstochowa, Gdańsk, Grodzisk Mazowiecki, Jelenia Góra, Komorów, Kraków, Łódź, 
Milanwek, Podkowa Leśna, Poznań, Radom, Rzeszów, Sochaczew, Sopot, Szczecin, Szklarska Poręba, Warszawa, Wrocław, 
Francja: Nicea, Vallauris, La Colle sur Loup, Wielka Brytania: Londyn 
W programie: wykłady, prezentacje, mini warsztaty, projekcje filmowe, procesy grupowe, bezpłatne konsultacje z psychoterapeutą, 
otwarte forum; WSTĘP WOLNY na wszystkie warsztaty, zajęcia i konsultacje.              
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Dwuletnie Studium Prowadzone jest w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Szczecinie
   
    - 18 warsztatów weekendowych (252 godziny)
    - ćwiczenia (54 godziny)
    - psychoterapia szkoleniowa (36 godzin)
    - seminarium teoretyczne (5 dni + 2,5 dnia, w sumie 60 godzin)
    - 6-ścio dniowy warsztat wakacyjny (48 godzin) (razem 414 godzin zajęć i 36 godzin psychoterapii)

Zapraszamy:

Osoby zajmujące się zawodowo pomaganiem i pracą z ludźmi: psychologów, psychoterapeutów, coachów, mediatorów, konsultantów, 
trenerów, lekarzy psychiatrów, lekarzy innych specjalności, pielęgniarki, terapeutów zajęciowych, nauczycieli, wychowawców, animato-
rów kultury, pracowników socjalnych, studentów tych specjalności, a także osoby zainteresowane własnym rozwojem.

Uczestnicząc w studium:

Nauczysz się nowej, skutecznej metody pracy z ludźmi, w krótkim czasie poznasz pełne spektrum zastosowań pracy z procesem i dzię-
ki temu będziesz w stanie pracować z szerokim zakresem problemów w terapii, caochingu, mediacjach lub facylitacji. Dowiesz się jak 
korzystać ze swojego wewnętrznego doświadczenia, aby stać się bardziej uważną, wrażliwą, dynamiczną i twórczą osobą, nauczysz się 
rozpoznawać swoje mocne strony i swój własny styl pracy z ludźmi, zyskasz wiele nowych, a jednocześnie sprawdzonych, użytecznych 
narzędzi psychologicznych i będziesz mogła/mógł je praktykować pod superwizją prowadzących i wiele, wiele więcej...
Studium przygotowuje do egzaminów wstępnych Szkolenia Dyplomowego Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu 
uprawniających do prowadzenia psychoterapii i pracy z grupami pod superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii procesu oraz 
w wyniku dalszych studiów do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty POP. Studium przygotowuje także do egzaminów wstępnych do 
dalszych szkoleń specjalizacyjnych na ścieżce coachingowej, mediacyjnej i facylitatorskiej.
Osoby, które zainteresowane są zdobyciem uprawnień do prowadzenia psychoterapii albo coachingu, mediacji lub facylitacji pod su-
perwizją muszą dodatkowo przejść nabór do Programu Licencyjnego IPP. Szczegółowa procedura naboru opisana jest w Regulaminie 
Programu Licencyjnego oraz uchwałach Rady Programu dostępnych na stronie IPP:  www.processwork.pl
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Ź Dwuletnie Studium Psychologii Procesu (szesnasta edycja)

Joanna Dulińska, 
Michal Duda, 
Anna Gabryjelska-Basiuk, 
Zbigniew Miłuński, 
Małgorzata Szczepańska, 
Grzegorz Szczepański

CERTYFIKAT PSYCHOTERAPEUTY POP     
CERTYFIKAT FACYLITATORA POP   
CERTYFIKAT MEDIATORA POP    
CERTYFIKAT COACHA POP

Rozmowa kwalifikacyjna:

O przyjęciu do Studium decyduje obowiązkowa rozmowa kwalifikacyjna. 
Jej celem jest sprawdzenie motywacji, oczekiwań oraz możliwości spełnienia wymagań Dwuletniego Studium POP. 
Rozmowa ma także odpowiedzieć na wszystkie pytania i wątpliwości związane z Dwuletnim Studium POP.
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Koszt:

Opłata za miesiąc nauki wynosi 260 zł (zajęcia weekendowi i ćwiczenia) - płatne za trzy miesiące z góry; plus od 200 do 300 zł (2 
obowiązkowe sesje terapeutyczne w miesiącu) - płatne co miesiąc bezpośrednio u terapeuty (cena różna w zależności od terapeuty); 
plus opłata za warsztat wakacyjny 850 zł /do 15 lipca 2018/ oraz seminarium teoretyczne 550 zł. Ceny nieznacznie mogą ulec zmianie. 
Pierwszą ratę w wysokości 780 zł należy wpłacić najpóźniej do 10 października 2017 (kolejne do 10 stycznia 2018 i 10 kwietnia 2018). 
Prosimy przynieść dowód wpłaty na pierwsze zajęcia. 
Prosimy o dokonywanie wpłat dopiero po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej.

Zaświadczenia:

Po ukończeniu Dwuletniego Studium POP uczestnicy otrzymują zaświadczenie Instytutu Psychologii Procesu z wyszczególnieniem wymia-
ru godzin i tematyki zajęć. Zaświadczenie uzyskuje się po spełnieniu wszystkich wymagań, do których należą: uczestnictwo w warsztatach 
i ćwiczeniach (istnieje możliwość odrobienia zajęć z kolejnym rokiem), uczestnictwo w seminarium teoretycznym, uczestnictwo w wy-
jeździe wakacyjnym oraz odbycie 36 godzin sesji szkoleniowych.

Istnieje także możliwość kontynuowania szkolenia w Instytucie w celu uzyskania międzynarodowej Licencji Psychoterapeutycznej i Tre-
nerskiej wydawanej przez IPP. Prosimy mieć jednak na uwadze fakt, że uczestnictwo w Dwuletnim Studium Psychologii Procesu nie jest 
tożsame z uczestnictwem w Programie Licencyjnym IPP. Tak więc, aby całe Dwuletnie Studium POP mogło być zaliczone do wymagań 
Programu Licencyjnego należy najpóźniej do końca listopada 2017 zostać przyjętym do programu. Po tym terminie, zajęcia i sesje te-
rapeutyczne w ramach Dwuletniego Studium liczyć się będą do wymagań Programu Licencyjnego dopiero od momentu przyjęcia do 
Programu (a nie wstecz)

Seminarium teoretyczne

Seminarium teoretyczne poświęcone będzie prezentacji podstawowych założeń i metod pracy różnych podejść psychoterapeutycznych 
m.in.: psychodynamiczne, poznawczo-behaworalne, systemowe, humanistyczno-egzystencjalne, a także zjawisk typowych dla relacji 
terapeutycznej: np.: kontrakt, opór, przeniesienie, przeciwprzeniesienie. Osoby, które uczestniczą tylko w Dwuletnim Studium i nie za-
mierzają być studentami Programu Licencyjnego IPP nie muszą uczestniczyć w seminarium teoretycznym.
Informacje na temat seminarium: Małgorzata Szczepańska: 694 847 511, mszczepanska@pozacentrum.pl

Z
A

P
O

W
IE

D
Ź

93

Kontakt do organizatorów:

WARSZAWA, Michał Duda, tel: +48 502 616 396, 
e-mail: info@pozacentrum.pl

ŁÓDŹ, Anna Gabryjelska-Basiuk, tel: +48 606 339 365, 
e-mail: ewareim@o2.pl 

KRAKÓW, Anna Uznańska, tel: +48 602 638 645, 
Paweł Szczęsny, tel: +48 602 739 467, 

e-mail: pop.w.krakowie@gmail.com
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TANIEC Z OLBRZYMEM 
- Roczne studium psychologicznej pracy z grupami, organizacjami 
(XII edycja) 
Joanna Dulińska i Michał Duda 

CERTYFIKAT FACYLITATORA POP

W trakcie zajęć przedstawimy nowoczesne, oparte o perspektywę „ukrytego porządku”i „głębokiej demokracji” metody psychologicznej 
pracy z grupami i organizacjami obejmujące:

- facylitację procesów grupowych, organizację i prowadzenie „otwartego forum”
- etapy rozwoju grup i organizacji oraz rozwoju jednostki w organizacji,
- świadome przywództwo, - psychologię przedstawicieli mniejszości i większości w grupie, 
- wpływ rang i przywilejów społecznych na dynamikę procesów grupowych, 
- pracę z krytyką w grupie, pracę z konfliktem, 
- pracę z przemocą, nadużywaniem władzy i nadużyciami instytucjonalnymi oraz terroryzmem w grupie, 
- relacje przeniesieniowe pomiędzy uczestnikami grup, a terapeutami, trenerami i liderami grup,
- nowe spojrzenie na klasyczne umiejętności wykorzystywane w pracy z grupą wywodzące się z obszaru: komunikacji interpersonalnej 
  (także niewerbalnej), teorii ról grupowych, treningu asertywności, mediacji, podejmowania decyzji, budowania zespołu.

Zaproponujemy także metody pracy nad własnym rozwojem, m.in. w obszarze otwartości wobec różnych stanowisk w grupie, radzenia 
sobie z własnymi uprzedzeniami, świadomości posiadanej i używanej siły, stawiania granic oraz radzenia sobie ze stresem. 
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Uczestnicząc w studium:
- nauczysz się jak efektywnie prowadzić małe i duże   grupy ludzi o zróżnicowanej strukturze w sposób, który ich uwzględnia i wzmacnia
- dowiesz się jak prowadząc treningi i szkolenia uwzględniać dynamikę grupową, oraz brać pod uwagę indywidualną psychologiczną sytu 
  acje uczestnika
- będziesz w stanie w twórczy sposób pracować z różnymi, często będącymi w konflikcie, tendencjami w ramach twojej grupy lub organizacji
- poznasz metody wykorzystania konfliktu dla wypracowania lepszych, cieszących się szerszym poparciem, sposobów realizowania celów 
   grupy czy organizacji
- zrozumiesz jak motywować tych, którprowadzisz   do przyjęcia zmiany i działania w jej kierunku
- nauczysz się lepiej sobie radzić z prowadzeniem grupy w sytuacji chaosu lub w innych gorących momentach
- dowiesz się jak korzystać ze swojego wewnętrznego doświadczenia, aby stać się bardziej wrażliwym, dynamicznym i twórczym mediato
  rem, facylitatorem, liderem
- poznasz swoje mocne strony i swój własny styl prowadzenia grupy, będziesz lepiej radzić sobie ze stresem
- zyskasz wiele nowych, sprawdzonych, użytecznych narzędzi psychologicznych i będziesz mogła/mógł je praktykować pod superwizją 
   prowadzących

Zapraszamy psychologów i psychoterapeutów pracu-jących z grupami, konsultantów, trenerów, pracowników działów szkoleniowych firm, 
osoby zawodowo kierujące organiza-cjami lub zespołami zadaniowymi, liderów i pracowników organizacji pozarządowych, działaczy spo-
łecznych, samorządowych, animatorów życia społecznego, studentów wyższych lat psychologii, nauk społecznych, zarządzania, osoby za-
interesowane problemami organizacji i  ludzi, którzy je tworzą.

Terminy:  Studium składa się z dziewięciu warsztatów weekendowych odbywających się w Warszawie od października 2017 do czerwca 2018;  
\\ Miejsce: Ośrodek Psychoterapeutyczno - Szkoleniowy Poza Centrum, Warszawa, Al. Ujazdowskie 16 m. 58 \\ Ceny: Koszt szkolenia wynosi 
2800 zł - 1 rata w wysokości 1000 zł do 10 października 2017, 2 rata 900 zł 10 stycznia 2018; 3 rata 900 zł do 10 kwietnia 2018. Cena obejmuje 
opłatę za zajęcia i materiały szkoleniowe \\ Informacje i zapisy: tel. 502 616 396 - Michał Duda
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POLITYKA RELACJI 
- Roczne studium rozwiązywania konfliktów i pracy ze światem w relacjach 
(V edycja) 
Joanna Dulińska i Michał Duda 

CERTYFIKAT MEDIATORA POP
Program studium tworzy cykl warsztatów weekendowych dotyczących kluczowych dla relacji zagadnień: rangi, siły, konfliktu, komunika-
cji, podejmowania decyzji i działań. Są to kwestie uniwersalne znajdujące zastosowanie w każdym środowisku.

Któż z nas nie doświadczył kłótni, sporów, zmagań, rywalizacji, współzawodnictwa, wrogości, otwartej lub zakulisowej walki w relacjach 
osobistych i zawodowych. Doświadczenia te mają różne przyczyny i różnorodny przebieg: od nagłych spięć i wybuchów po długotrwałe, 
wyczerpujące, wieloletnie waśnie, które skutecznie wiążą energię, blokują komunikację i rozwój. Czasami konflikty relacyjne przestają 
mieć znaczenie wyłącznie osobiste, zataczają coraz szersze kręgi i wpływają na funkcjonowanie rodzin, grup i organizacji przynosząc 
bardzo wymierne straty. Umiejętność rozwiązywania konfliktów niezależnie czy prowadzi do współpracy, rozkwitu, twórczości czy roz-
padu relacji podziału może służyć wspólnemu dobru. Zaproponujemy podejście do konfliktu oparte na koncepcji „głębokiej demokracji”, 
która zakłada ważność wszystkich stanowisk i współczucie dla każdej ze stron. Nasze doświadczenie uczy, że w konflikcie wszyscy mają 
rację, choć nikt nie ma jej na wyłączność. Obok skutecznych narzędzi pracy z konfliktem skupimy się na metodach zwiększania świado-
mości w relacjach.

Są to narzędzia służące zmianie, uwalniające od poczucia bezsilności, bólu i stagnacji, może przywracać nadzieję, poczucie sensu, budzić 
twórczą energię, przywracać relacji jej naturalny rytm, przepływ, równowagę i wewnętrzną siłę. W ten sposób możemy tworzyć dobre 
i wspierające środowisko, w którym na nowo możliwa staje się wspólne działanie, zaufanie i bliskość. 
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W trakcie warsztatów poruszymy następujące zagadnienia:
- Rozwiązywanie konfliktów metody, strategie i procedury.
- Mediacje zorientowane na proces 
- Komunikacja niewerbalna w konflikcie
- Znaczenie emocji i dystansu, eskalacji i deeskalacji konfliktu. 
- Konflikt a role w relacjach, Trudni partnerzy i współpracownicy.
- Granice w relacjach: wolność i niezależność,   a wymagania i zaangażowanie.
- Polityka relacji i związków: konsekwencje różnic przekonań, wartości i ideałów w relacji uwzględnianie różnic kulturowych, 
  religijnych, klasowych, rasowych, wykształcenia, płci, orientacji seksualnej, stanu zdrowia.
- Znaczenie rangi i hierarchii w procedurach podejmowania decyzji i pracy z konfliktem.
- Praca z zakończeniem współpracy rozstaniem, rozwodem, podziałem. 
- Konflikty w relacjach, a konflikty w świecie.
- Konflikt interesów, walka o władzę, siła, przemoc i wojna w relacji.
- Uwodzenie i manipulacja w relacjach vs. Asertywność.
- Mitologia relacji i konfliktu: zemsta, sprawiedliwość, moralne prawa i rachunki krzywd.

Zapraszamy wszystkich, którzy na co dzień zajmują relacjami, psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, mediatorów i negocjatorów, 
konsultantów, trenerów, pracowników działów szkoleniowych firm, osoby zawodowo kierujące organizacjami lub zespołami zadaniowy-
mi, liderów i pracowników organizacji pozarządowych, działaczy społecznych, samorządowych, animatorów życia społecznego, studen-
tów wyższych lat psychologii, nauk społecznych, pedagogiki, zarządzania itp., osoby zainteresowane problemami relacji międzyludzkich.

Terminy:  Studium składa się z dziewięciu warsztatów weekendowych odbywających się w Warszawie od października 2017 do czerwca 
2018; \\ Miejsce: Ośrodek Psychoterapeutyczno - Szkoleniowy Poza Centrum, Warszawa, Al. Ujazdowskie 16 m. 58 \\ Ceny: Koszt szkole-
nia wynosi 2500 zł - 1 rata w wysokości 1000 zł do 10 października 2017, 2 rata 750 zł 10 stycznia 2018; 3 rata 750 zł do 10 kwietnia 2018. 
Cena obejmuje opłatę za zajęcia i materiały szkoleniowe \\ Informacje i zapisy: tel. 502 616 396 - Michał Duda

Z
A

P
O

W
IE

D
Ź

INFORMATOR Wiosna / Lato 2017 INFORMATOR Wiosna / Lato 201796 97



Z
A

P
O

W
IE

D
Ź Roczny Kurs Coachingu metodą POP 

- (trzecia edycja)

Joanna Dulińska i Michał Duda 

CERTYFIKAT COACHA POP

Zapraszamy do wizięcia udziału w drugiej edycji Rocznego Kursu 
Coachingu metodą POP, a tym samym w nowej ścieżce zdobywa-
nia uprawnień POP w IPP. W tym wypadku będą to uprawnienia 
Coacha pracującego metodami POP. 
Aby uczestniczyć w kursie trzeba ukończyć kurs podstawowy 
(Dwuletnie Szkolenie POP lub Letnią Szkołę POP + drugi rok dwu-
letniego szkolenia) i zdać egzaminy do szkolenia dyplomowego 
lub egzaminy dopuszczające do ścieżek specjalizacyjnych IPP - 6 
egzaminów z zakresu podstawowych informacji nt. psychologii 
procesu ( 1.filozofia i teoria POP, 2.Praca w kanale słuchowym i 
wizualnym w POP, 3. Praca w kanale propriocepcji i ruchu w POP, 
4. Praca z relacją w POP, 5. Praca ze światem w POP 6. Praca We-
wnętrzna). Wskazówki do egzaminów na stronie www.proces-
swork.pl

Przebieg szkolenia 
Kurs obejmuje zajęcia grupowe: 1 dzień szkoleniowy 1 raz w mie-
siącu od października 2015 do czerwca 2016  - soboty w godz. 
10-18 - łącznie  9  dni szkoleniowych. Zajęcia będą miały charakter 
warsztatowy, będą zawierały elementy wykładu, ćwiczeń oraz se-
sji informacji zwrotnych w oparciu o superwizję.

W trakcie zajęć nauczymy się w jaki sposób podstawowy schemat 
coachingu tj: ocena aktualnej sytuacji klienta, określanie możliwo-
ści i wyzna-czanie celów; praca ze zmianą; ocena efektów zmiany 
można realizować przy pomocy narzędzi POP. Bardzo ważnym 
elementem kursu będzie: relacja coach - klient jako fundament 
zmiany; rozumienie i adekwatne wykorzystywanie oraz integra-
cja trzech poziomów rzeczy-wistości; co-kreacja łącząca dwie 
perspek-tywy - processmind i uzgodnioną rzeczy-wistość; praca 
z aktywnym urzeczywist-nianiem procesu na poziome UR; praca 
z dokonywaniem zmian na różnych poziomach rzeczywistości. 
Samodzielne przeprowadzenie sesji coachingowych: Pierwsze 
3 miesiące 1 sesja w miesiącu z uczestnikiem kursu ok. 1,5 godz 
w miesiącu. Od 3-9 miesiąca trwania zajęć 1 sesja w miesiącu z 
uczestnikiem kursu ok. 1,5 godz w miesiącu oraz dodatkowa sesja 
w miesiącu z osobą spoza grupy i spoza POP ok. 1,5 godz. w mie-
siącu. Sesje coachingowe będą rejestrowane na video.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu praktycznego i po 
przeprowadzeniu 150 godzin coachingu uczestnicy otrzymują cer-
tyfikat uprawniający do prowadzenia coachingu metodą POP pod 
superwizją i zostają wpisane na listę coachów IPP. Dla dyplomowa-
nych processworkerów wpisanie na listę coachów oznacza możli-
wość korzystania z superwizji według własnej oceny.

Terminy: Koszt zajęć (9 dni szkoleniowych) : 2500 zł (płatność 
całości do 10 października 2017) lub 2800zł (płatność w dwóch 
ratach; 1 rata do 10 października 2017, 2 rata do 28 lutego 2018) lub 
3000 (płatność w 3 ratach: 1 rata do 10 października, 2 rata do 10 
stycznia, 3 rata do 10 kwietnia). Superwizja indywidualna prowa-
dzonych w ramach kursu sesji coachingowych - 1 godz. w miesiącu 
(terminy do uzgodnienia z superwizorami. Koszt 1 godz. superwi-
zji: 150 zł. Uczestnictwo w szkoleniowych sesjach coachingowych 
z uczestnikiem kursu - ok. 1,5 godz w miesiącu. Wyjazdowa se-
sja szkoleniowo-egzaminacyjna: 5 dni. Termin wyjazdu podamy w 
późniejszym terminie. Koszt wyjazdu: 650 zł  +  koszty pobytu.

Kontakt: Michał Duda; tel.: +48 502 616 396, 
e-mail: ipp@processwork.pl, www.processwork.pl \
Sedecznie zapraszamy!!!
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Zespołów i Liderów metodą POP 
- Nowość !!! 

Joanna Dulińska i Michał Duda 

CERTYFIKAT COACHA POP

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Rocznym Kursie Co-
achingu Zespołów i Liderów metodą POP. 
Aby uczestniczyć w kursie trzeba ukończyć kurs podstawowy 
(Dwuletnie Szkolenie POP lub Letnią Szkołę POP + drugi rok dwu-
letniego szkolenia) i zdać egzaminy do szkolenia dyplomowego 
lub egzaminy dopuszczające do ścieżek specjalizacyjnych IPP - 6 
egzaminów z zakresu podstawowych informacji nt. psychologii 
procesu ( 1.filozofia i teoria POP, 2.Praca w kanale słuchowym i 
wizualnym w POP, 3. Praca w kanale propriocepcji i ruchu w POP, 
4. Praca z relacją w POP, 5. Praca ze światem w POP 6. Praca We-
wnętrzna). Wskazówki do egzaminów na stronie www.proces-
swork.pl

Przebieg szkolenia 
Kurs obejmuje zajęcia grupowe: 1 dzień szkoleniowy 1 raz w mie-
siącu od października 2017 do czerwca 2018  - soboty w godz. 
10-18 - łącznie  9  dni szkoleniowych. Zajęcia będą miały charakter 
warsztatowy, będą zawierały elementy wykładu, ćwiczeń oraz se-
sji informacji zwrotnych w oparciu o superwizję.

Pierwsza edycja szkolenia oferuje eksperymentalny, autorski pro-
gram coachingowy dla zespołów i ich liderów oparty na typowych 
elementach pracy z zespołem jak: budowanie zespołu wokół 
wspólnego celu, typologie zespołowe, wizje, strategie, fazy roz-
woju, zarządzanie projektem, tożsamość zespołu, współpraca, hie-
rarchia, relacje w zespole, praca z konfliktem, pod-zespoły, zasoby, 
delegowanie zadań - realizowane w oparciu o metodologię pracy 
POP, w kontakcie z trzema wymiarami rzeczywistości i wykorzy-
staniem coachingu jako metody facylitacji zespołu w procesie rea-
lizacji zadań i osiągania jego celów. 

Terminy: Koszt zajęć (9 dni szkoleniowych) : 2500 zł (płatność 
całości do 10 października 2017) lub 2800zł (płatność w dwóch 
ratach; 1 rata do 10 października 2017, 2 rata do 28 lutego 2018) lub 
3000 (płatność w 3 ratach: 1 rata do 10 października, 2 rata do 10 
stycznia, 3 rata do 10 kwietnia). Superwizja indywidualna prowa-
dzonych w ramach kursu sesji coachingowych - 1 godz. w miesiącu 
(terminy do uzgodnienia z superwizorami. Koszt 1 godz. superwi-
zji: 150 zł. Uczestnictwo w szkoleniowych sesjach coachingowych 
z uczestnikiem kursu - ok. 1,5 godz w miesiącu. Wyjazdowa se-
sja szkoleniowo-egzaminacyjna: 5 dni. Termin wyjazdu podamy w 
późniejszym terminie. Koszt wyjazdu: 650 zł  +  koszty pobytu.

Kontakt: Michał Duda; tel.: +48 502 616 396, 
e-mail: ipp@processwork.pl, www.processwork.pl \
Sedecznie zapraszamy!!!
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ODPOWIEDZI BEZ PYTAŃ

Tak,
zapisz to
każde słowo bez wahania
nagie słowa
ze skóry i kości
słowa, które wzruszają i chodzą.

Tak,
od razu
zrób to
inaczej powtórzysz
niewysłuchane modły twoich przodków
przez następne sto lat.

Tak,
to twoja jedyna szansa
ostatnia
jedna z miliona
mała ale
szansa jak wieża Eiffla.

Tak,
nawet jeśli nie chcesz
jeśli wydaje się to bez sensu
niejasne, niebezpieczne
jeśli się tego boisz
to jest sprawa serca.

Tak,
zawsze
to jest esencja
tak naturalna
jak język matczyny
jak oddychanie do domu.

Tak,
poproś o to w modlitwie
jedząc poranne jajko
czekając na autobus
śniąc twój sen
proś o właściwe pytanie.

Tak,
możesz utonąć
rozlecieć się na kawałki
poparzyć ciało
zapomnieć swojego imienia.
Warto.

  Rita Mari Schaeper

Berenika Orłowska - Trust wave
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04.03.17, Depresja: przeszkoda, czy wyzwanie, Marzena Borowczak, Sopot
04.03.17 Ja vs. Krytyk Wewnętrzny. Dariusz Jundziłł. Warszawa 
04.03.17, Forum otwarte. Facylitacja konfliktu, Agnieszka Grądek i Paweł Szczęsny, Warszawa
07.03.17, Słomiane wdowy XXI wieku (cykl 5 spotkań), Barbara Gładecka, Warszawa
07.03.17, Kobieta – ziemia –kosmos. Warsztaty dla kobiet, Ewa Kamila Dziemidowicz, Warszawa
09.03.17, Czy wiesz kto sabotuje Twoje cele? Czy chcesz się dowiedzieć?, Agata Gebhardt, Warszawa
11.03.17, Na własnej ścieżce - Droga życia kobiety, Anna Rataj, Wrocław
11.03.17, Świadomość w portfelu, czyli psychologia pieniądza, Mateusz Ostrowski, Warszawa
11.03.17, Warsztatowa grupa wsparcia dla nauczycieli i osób pracujących z grupami, Paweł Szczęsny, Warszawa
18.03.17, Ciało w depresji, Marzena Borowczak, Sopot
18.03.17 Dorosłe Dzieci – w poszukiwaniu wewnętrznego wsparcia. Dariusz Jundziłł. Warszawa
18.03.17, Moc starych fotografii - warsztat o wzorcach rodzinnych, Mateusz Ostrowski; Paweł Szczęsny, Radom
18.03.17, kosmos-ziemia-podmiot, Ewa Kamila Dziemidowicz, Warszawa
19.03.17 Perfekcjonizm. Przypadek do leczenia? Agnieszka Grądek Warszawa
25.03.17 Jak podążać ścieżką swego serca. Dariusz Jundziłł. Warszawa
27.03.17, Sztuka kochania, Anna Borys, Warszawa
02.04.17 Duch postaci w ciele aktora – praca nad rolą z wykorzystaniem narzędzi pracy z procesem. Warsztat 
teatralny. Monika Kołakowska, Warszawa
08.04.17, Życie po stracie, Mariusz Bodzioch, Katowice
08.04.17, O pewności siebie, czyli o kontakcie ze sobą i pewności, jaka stąd płynie, Monika Kołakowska, 
Warszawa
08.04.17, Idealna Ja, nieidealna Ja, Anna Koncewicz-Żaczek, Brwinów
10.04.17, W ogniu konfliktu, Anna Borys, Warszawa
15.04.17, Zacznij od siebie, czyli warsztat o miłości, Mateusz Ostrowski, Warszawa
22.04.17 Jak przekonać swojego szefa, Michał Jarecki, Warszawa
24.04.17, Mój ukochany smutek, Anna Borys, Warszawa
29.04.17, Mit życiowy – mit zawodowy,  Paweł Szczęsny, Kraków
08.05.17, Idealna Ja, nieidealna Ja, Anna Koncewicz-Żaczek, Brwinów
08.05.17, Ciało: jak je pokochać?, Anna Borys, Warszawa
16.05.17, Jak mądrze pomagać ludziom doświadczającym głodu, ubóstwa?, Anna Gabryjelska, Agata Gebhardt, 
Barbara Gładecka, Agata Roman, Monika Stachura, Krystyna Wydrzyńska, Warszawa
20.05.17, Na własnej ścieżce - Droga życia kobiety, Anna Rataj, Wrocław
25.05.17, Doceń swoje rozczarowanie (cykl), Dorota Cendrowska, Warszawa
27.05.17, Duch postaci w ciele aktora – praca nad rolą z wykorzystaniem narzędzi pracy z procesem. Warsztat 
teatralny. Monika Kołakowska, Warszawa
27.05.17, Podróże w głąb Siebie – spotkanie ze SNEM, Mariusz Bodzioch, Częstochowa
28.05.17 Siła przyciągania. Warsztat o relacjach. Agnieszka Grądek Warszawa
24.06.17, O pewności siebie, czyli o kontakcie ze sobą i pewności, jaka stąd płynie, Monika Kołakowska, 
Warszawa
01.07.17 Zmiany, których nie mogę dokonać, Joanna Wróblewska, Warszawa
07-30.07.17 Intensywna terapia wakacyjna - zamknięta grupa psychoterapeutyczna dla kobiet DDA/DDD, 
Ela Schroeder, Warszawa
26.08.17 Zmiany, których nie mogę dokonać, Joanna Wróblewska, Warszawa
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