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Agenda warsztatów NATURA 2021 Zdrowie i Uroda 

Międzynarodowe Centrum Kongresowe, 40-163 Katowice, plac Sławika i Antalla 1 

 

SOBOTA 9 października 2021 r – sala 25 pierwsze piętro 

12.30 – 14.30  Praca z emocją lęku – jak go oswoić 

Na warsztatach przepracować będzie można między innymi:  Wpływ emocji na ciało fizyczne. 

Fizjologia lęku. Geneza lęku. Czym jest lęk? Skutki braku panowania nad lękiem. Świadome 

zarządzanie lękiem. Połączenie emocji lęku i ciała fizycznego, oraz umiejscowienia choroby w 

ciele. Te warsztaty pozwolą na rozpoznanie swoich emocji, oraz ich zrozumieniu i transformacji. 

Warsztaty poprowadzi Dorota PACHNIK - naturopata, terapeuta manualny, klawiterapeuta, 

konsultant Totalnej Biologii. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w Bioenergoterapii 

i Naturopatii. Od kilku lat studiuje fascynującą ją TOTALNĄ BIOLOGIĘ . To jest ogniwo które łączy 

ciało z naszymi emocjami. Każdy człowiek rodzi się ze zbiorem przekonań, nie rozwiązanych 

konfliktów rodzinnych, przynależnych do danego Rodu. Owe nieuświadomione konflikty rzutują 

na nasze życie. Nauka zajmująca się tymi zagadnieniami to EPIGENETYKA. 

Cena warsztatów – 150 PLN 

 

15.00-17.00   SO-CHECK nowoczesna diagnostyka 

Wariant 1 - udział w warsztatach z pomiarem SO-CHECK – cena 200 PLN 

Wariant 2 - udział w warsztatach bez pomiaru SO-CHECK – cena 100 PLN 

 

Uczestnik warsztatu, który wybierze Wariant 1 będzie miał wykonany pomiar SO-CHECK - 

nieinwazyjny pomiar z tkanki miękkiej pozwalający określić poziom minerałów, mikroelementów, 

witamin oraz obciążenie metalami ciężkimi. Wynik ten otrzyma w wersji elektronicznej na podany 

przez siebie adres e-mail. 

 

Po wykonaniu pomiarów uczestnikom, którzy wybrali Wariant 1 nastąpi ogólne omówienie 

wyników pomiaru SO-CHECK - wskazanie możliwych przyczyn wpływających na dany wskaźnik 

(niedobór lub nadmiar) oraz omówienie tendencji do dysfunkcji pracy organizmu w związku  

z niedoborem /nadmiarem danego minerału bądź obciążeniem metalami ciężkimi. 

Ponadto prelegenci wskażą w jaki sposób zwiększyć przyswajalność witamin i minerałów oraz 

omówią inne elementy stylu życia wpływające na nasze zdrowie i samopoczucie. 

Więcej informacji o pomiarze SO-CHECK można znaleźć na stronie pod linkiem:  

https://kawkaje.pl/diagnostyka/ 

                  Warsztaty poprowadzą naturoterapeuci z Kliniki Medycyny Zintegrowanej 

KawkaJe: Andrzej KAWKA, Przemysław KASPRZYSZYN i Monika GROBELNA - SKWIERCZ. 
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17.30-18.30   DR Max - ”Caudalie - dermokosmetyki wywodzące się z winnicy     

                      jako naturalne rozwiązania w pielęgnacji skóry w każdym wieku 

        Przedstawienie marki, omówieniu kilku gam pielęgnacyjnych i programu „Vinotherapy by 

Caudalie”, badaniu skóry i testowaniu produktów oraz krótkim quizie z nagrodami. 

Warsztaty poprowadzą: Beata BONAR - Regional Sales Manager/Beauty Expert - jestem 

kosmetologiem pracującym blisko 5 lat w Caudalie Paris. Do jej obowiązków należą 

dermokonsultacje i szkolenia w aptekach oraz SPA.  

   Oraz Patrycja TOKARSKA Kierownik działu dermokosmetyków Sieci DR.MAX 

 

                                       Warsztaty bezpłatne 

NIEDZIELA 10 października 2021 r – sala 25 pierwsze piętro 

13.30 – 14.45  Ajurweda – odpowiedź na współczesne czasy 

 
Ajurweda, zyskuje obecnie popularność na Zachodzie jako wyjątkowy  system medycyny 

naturalnej. To nauka o samouzdrawianiu, którego celem jest uwolnienie się od chorób 

ciała i umysłu. Dzięki tej wiedzy o życiu, funkcjonowaniu konkretnie swojego organizmu 

jesteś swoim własnym uzdrowicielem. W rzeczywistości jesteś także swoim dietetykiem, 

osobistym trenerem, doradcą lub psychologiem, stylistą i kosmetyczką. Jest najlepszą 

odpowiedzią na współczesne czasy i coraz większe środowiska mocno ufają, że jest 

medycyną przyszłości. 

 
         Warsztaty poprowadzi Bartosz LUDERA - Współzałożyciel DEVA Harmony. Konsultant     

            ajurwedyjski II stopnia, studiował psychologię ze specjalizacją kliniczną, były reprezentant   

            polski w akrobatyce sportowej. Zajmuje się rozwojem świadomości o życiu i zdrowiu. 

            Miłośnik życia, znawca i praktyk ajurwedyjskich, kultury wchodu, astrologii wedyjskiej  

            i zachodniej, medytacji i z pracy z energią. 

 

                                Warsztaty bezpłatne 

 

 

15.15-15.45   DR Max warsztaty- Produkty naturalne Orientana 

Prezentacja Polskiej naturalnej marki kosmetyków Orientana. Na końcu uczestnicy 

dostaną upominki do przetestowania. 

Warsztaty poprowadzą: Katarzyna PARYS. Przedstawicielka handlowa działająca 

aktywnie w Orientanie od 4 lat. 

   Oraz Patrycja TOKARSKA Kierownik działu dermokosmetyków Sieci DR.MAX 

 

                                    Warsztaty bezpłatne 

 

 

 


