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Slow Life Summer Camp
Górski Potok

23-29 lipca 2023

synergiczne zatroszczenie o siebie,
aktywowanie sił witalnych,
usprawnienie ciała, zresetowanie umysłu,
zadbanie o dobre samopoczucie, zredukowanie codziennego stresu, lęku, czy niemocy działania,
zregenerowanie organizmu dając mu doskonały odpoczynek, a przy okazji mnóstwo energii.

Zapraszamy na Slow Life Summer Camp – obóz aktywujący witalność,
 zdrowie i dobre samopoczucie.

 
Praca nad witalnością może szybko odmienić Twoje życie. Aktywacja sił witalnych, to praca nad relacją
z  własnym ciałem, zadbanie o jego potrzeby, prawidłową dietę, odpowiednią dawkę ruchu, jakościowy

sen i relaks, a  także  o poprawny, funkcjonalny oddech. 
Twój poziom sił witalnych wpływa w 85 % na poprawę twojego samopoczucia i 

stanu psychicznego.  
Łącząc wiedzę i wieloletnie doświadczenie eksperci od ruchu, oddechu, medytacji i relaksu oraz

medycyny chińskiej wprowadzą cię na ścieżkę witalności i zdrowego stylu życia.
Wprowadzenie integralnie dobranych narzędzi oraz ćwiczeń pozwoli ci na:

edyta.dawiskiba@vitalacademy.coach



Program Slow Life Camp składa się ze zbioru
efektywnych, popartych badaniami  naukowymi,
narzędzi i ćwiczeń z zakresu zmiany stylu życia oraz
zachowań zdrowotnych.
Oparty na 4 filarach zdrowego stylu życia, wzbogacony
o nawyki witalne, naładują Cię pozytywną mocą na kilka
dobrych miesięcy, a praktykując zalecone ćwiczenia na
co dzień, moc i witalność zostaną z Tobą i w Tobie na
zawsze.

odpoczynek od przetworzonej żywności, na rzecz
zdrowych, lekkich i estetycznie podanych posiłków
wegetariańskich,
uczestniczenie w ciekawych  warsztatach -
Tradycyjnej Medycyny Chińskiej,  Diet Coachingu,
czy warsztatach bębniarskich,
poznanie głębokiego relaksu przez uzdrawiający
dźwięk mis kryształowych,
zabawa, taniec, bycie sobą, rozmowy we wspólnym
kręgu przy  ognisku,
optymalny relaks i czerpanie mocy gór z pięknym
miejscu na łonie natury.

 Slow Life Camp, to również:
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solidną dawkę naturalnego ruchu w tempie 
 niko niko,
poznanie Slow Joggingu, japońskiej metody
biegania, aktywności z dodatkiem pozytywnych
wibracji -smovey,
poznanie naturalnego, funkcjonalnego
oddychania przez nos wg metody dr Butejki,
połączonego z relaksacją,
naukę Mindfulness - treningu uważności,
ćwiczenia umysłu, radzenia sobie ze stresem i
negatywnymi emocjami,
praktykę Aerial "Air"Jogi, naukę masażu Shiatsu
oraz wejście w wibracje neurogeniczne TRE.

Udział w Slow Life Camp zapewni Ci:



7.30-8.30 Poranek witalny –                    
 gimnastyka witalna, Slow Jogging, Smovey
8.30-9.30 Śniadanie
9.40-10.00 Spotkanie organizacyjne, praca ze
słowami mocy, afirmacją dnia
10.00-11.30 Warsztaty dla ciała i umysłu:
oddechowe/TRE/diet coaching, kąpiel leśna
12.00-13.30 Aerial 'Air' Joga – joga w chustach
13.30 – 14.30 Obiad
14.30 – 16.30 Slow relaks/praca z afirmacją
dnia/czas wolny/zwiedzanie okolicy/relaks na
leżakach itp.
17.00- 18.30 Warsztaty: Mindfulness, Tradycyjnej
Medycyny chińskiej, Diet coaching i warsztaty
bębniarskie
18.30-19.30 Kolacja
20.00-21.00 Sesje wyciszające ciało i umysł:
warsztaty oddechowe, TRE, masaż Shiatsu,
koncert na misach kryształowych, wspólne
ognisko.

Przykładowy rozkład dnia:
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Slow Jogging
Japońska metoda biegania, jako miarkowana aktywność fizyczna dla zdrowie i długowieczność,
posiada wszystkie zalety biegania, a nie ma jego wad. 30 minut dziennie pozwala poprawić
wydolność, usprawnić pracę układu sercowo - naczyniowego, wzmocnić mięśnie, zwiększyć ilość
komórek mózgowych w naszym mózgu. Slow Jogging, to optymalna forma aktywności dla
każdego.

Oddech 
Nasz sposób oddychania wpływa na ilość tlenu, jaka jest uwalniana z płuc do krwi, a z krwi do
tkanek i komórek. To jak oddychamy wpływa  także na krążenie krwi, powodując rozszerzenie
naczyń krwionośnych, które dostarczają tlen wszystkim organom. Zdrowy oddech powinien być
cichy, spokojny, prawie niezauważalny i zawsze przez nos! Metoda dr Butejki na przywrócenie
prawidłowego, funkcjonalnego oddech ku poprawie jakości życia.

Smovey® to jedyny w swoim rodzaju przyrząd pochodzący z Austrii, służący celom ochrony
zdrowia, fitness i terapeutyki. Fenomen smovey® polega na działaniu wibracji, powstających w
czasie ćwiczeń z użyciem pierścieni, które powodują, że codzienny trening, czy to ćwiczenia czy
spacer, stają się zupełnie nową aktywnością fizyczną.
Innowacją w treningu ze smovey® jest połączenie wiedzy z tradycyjną chińską akupresurą, które
powodują, że ćwiczenia z pierścieniami wpływają nie tylko na ciało ale również na umysł.

Smovey

Mindfulness
Trening uważności, to ćwiczenia umysłu, przeznaczone głównie dla osób, które nie radzą sobie ze
stresem i negatywnymi emocjami, choć nie tylko. Trening uważności może się okazać pomocny
także w przypadku depresji, uzależnień czy zaburzeń odżywiania.  Mindfulness "to stan
świadomości będący wynikiem intencjonalnego i nieoceniającego kierowania uwagi na to, czego
doświadczamy w chwili obecnej".

To młody, istniejący od kilkunastu lat styl jogi, w którym wykorzystuje się podwieszoną przy stropie i
sięgającą do wysokości bioder lub niżej chustę.
Chusta pozwala na pracę w odciążeniu stawów i kręgosłupa, jakby przy zmniejszonej grawitacji.
Dzięki temu uzyskujemy większą swobodę pracy nad zakresami ruchów. Dzięki chuście można
doskonale wzmocnić mięśnie tułowia i obręczy barkowej, ale jest również doskonała do
rozluźnienia i regeneracji w przypadku przemęczenia i przeciążenia ciała.

Ćwiczenia uwalniające traumę, stres i emocje to opracowana przez dr Davida Bercelego metoda
polegająca na uruchomieniu w ciele za pomocą sekwencji 8 ćwiczeń, neurogenicznych wibracji,
podlegających samoregulacji przez osobę je wykonującą.

Diet Coaching jest świadomym odżywianie i stylem życia. Jego unikalność polega na tym, że nie
koncentruje się wyłącznie na zmianie wagi, ale na poznaniu potrzeb własnego ciała,
uświadomieniu sobie swoich nawyków, zachowań i przekonań związanych z jedzeniem.
Zintegrowane podejście coachingu zakłada, że na zachowania, oprócz wiedzy i umiejętności,
mają wpływ także: przekonania i poglądy, nawyki, hierarchia wartości, poczucie tożsamości, jak
również odczuwanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym.

Diet Coaching

Gimnastyka witalna

TRE (Trauma Release Exercises)

YUMEIHO TAISO - japońska gimnastyka , stworzona, jako uzupełnienie do terapii YUMEIHO, czyli
terapii manualnej, masażu tkanki głębokiej z manipulacją na stawach i korektą ułożenia kości.
Taoistyczne ćwiczenia fizyczne mają na celu utrzymanie stałego krążenie płynów ustrojowy (krwi,
hormonów, limfy) oraz energii witalnej. Dzieki technice oddychania przez nos przeponą i
rytmicznym ćwiczeniom fizycznym "esencja" zaczyna płynąć bystro jak górski potok, ciało zestraja
się z oddechem, a energia WITALNA dociera do wszystkich narządów i tkanek organizmu.

Aerial 'Air' Joga

oraz warsztaty z Tracyjnej Medycyny Chińskiej, masażu Shiatsu, gry na bębnach.



Edyta Dawiskiba – gimnastyka witalna, Slow Jogging, warsztaty oddechowe wg metody          
 dr Butejki,  afirmacje dnia.
Certyfikowany coach zdrowia i mentor witalny, instruktor Slow Joggingu i metody oddechowej Butejki, oraz
instruktor Tlenowej Przewagi /Oxygen Advantage/. Propagatorka życia Slow Life w oparciu o 5 filerów
zdrowego stylu życia w tempie niko niko - z uśmiechem i indywidualnym rytmem. 

Monika Witkowska – trening uważność - Mindfulness, TRE sesja wibracji neurogenicznych,
uważne odżywianie - Diet Coaching.
Certyfikowany trener mindfulness (program MBSR), licencjonowanym providerem TRE
(Tension*Stress*Trauma*Release), certyfikowanym trenerem compassion (program MBCL), Mentor Witalny, 
 certyfikowany Diet Coach, ukończone pełne szkolenie Zen Coaching.

Joanna Gradek- Slow Jogging, Smovey – zdrowotne wibracje w gimnastyce, marszu i biegu.
Master Instruktor Slow Joggingu, Instrutor Smovey. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w
Krakowie. Ukończyła Wydział Wychowania Fizycznego, specjalność trenerską oraz Wydział Rehabilitacji
Ruchowej. Pracownik Zakładu Lekkiej Atletyki na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Akademii
Wychowania Fizycznego w Krakowie. Od kilku lat prowadzi badania na temat wpływu aktywności fizycznej
na sprawność fizyczną ukierunkowaną na zdrowie (Health Related Fitness).

Piotr Bryja - Aerial 'Air' Joga – joga w chustach.
Instruktor Hatha Jogi, Vinyasa Yogi (Certyfikat Yoga Alliance RYT200), Aerial 'Air' Jogi, Jogi rodzinnej i dla
dzieci. Absolwent Studium Edukacji Ekologicznej we Wrocławiu na kierunku Terapie Naturalne.
Bioenergoterapeuta i Radiesteta uprawniony. Pedagog: Animator społeczno-kulturalny.
 

Dagmara Przewłocka - Relaksacyja sesja dźwiękowa mis kryształowych, warsztaty
bębniarskie.
Terapeutka zajęciową z certyfikatem kursu z zakresu niekonwencjonalnej medycyny. Performerka muzyczna,
animator kultury. Muzyka jest dla niej pokarmem, bez którego nie wyobraża sobie bycia. 

Andrzej Grabarz – Tradycyjna Medycyna Chińska, warsztaty masażu Shiatsu.
Absolwent studiów w Szwajcarii 3 medycyn wschodu, w tym: chińskiej, japońskiej (Shiatsu, Reiki) oraz
wietnamskiej (Dien Chan). Zainteresowany  praktycznym podejściem i uzmysłowieniem innym, że najlepszym
lekarzem jesteśmy my sami, a "choroba" to tylko informacja o zaburzeniu ducha, emocji lub ciała fizycznego. 
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ZAPISY I OPŁATY
Zapisy przyjmujemy na podstawie zgłoszenia poprzez

wypełniony i wysłany formularz zgłoszeniowy.
Promocyjna cena Slow Summer Life Camp –

do 31 marca cena 2250 zł.,
po 1 kwietnia cena 2450 zł.

 
Cena obejmuje 6 noclegów w pokojach 2-3 osobowych
wraz pełnym wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja),

opłatę programową oraz materiały szkoleniowe.
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Górski Potok, Stronie Śląskie, Góry Złote
https://www.gorskipotok.eu

 
 Pensjonat Górski Potok jest położony w górach w niezwykle

malowniczym miejscu a jego dodatkowy atut to ujęcie
własnego źródła, w którym woda nieskazitelnie czysta

zachwyca smakiem każdego gościa. Klimat  pensjonatu 
 daje poczucie naszej polskiej gościnności, a przytulne

pomieszczenia urocza herbaciarnia i jadalnia z niezwykła
galerią obrazów, ziołami i spiżarnią z własnymi przetworami

przypomina babcine czasy.

KONTAKT
Potrzebujesz więcej informacji, 

chcesz formularz zgłoszeniowy lub
 szczegółowy program Slow Life Summer Camp

 napisz do nas na edyta.dawiskiba@vitalacademy.coach
lub zadzwoń tel. 537 127 068


