
PODRÓŻ
BOHATERKI

O D C Z U W A J  I  O D K R Y W A J

27 CZERWCA DO 4 LIPCA 2021, 

SNY I KAMIENIE, POLSKA



Warsztat przeprowadza
uczestniczki przez

główne fazy podróży
bohaterki tak, aby mogły
doświadczyć i zrozumieć

jak samodzielnie
nawigować po ścieżce

życia. 

TYGODNIOWY
WARSZTAT

ROZWOJOWY DLA OSÓB
IDENTYFIKUJĄCYCH SIĘ

JAKO KOBIETY 

OPARTY
O METODĘ M. MURDOCK

ORAZ KONCEPCJĘ
ROZWOJU

OSOBOWOŚCI 
C. G. JUNGA

Marta Niedźwiecka,
psycholożka, sex coach.
Od dekady towarzyszy
kobietom w ich rozwoju
psychoseksualnym i
duchowym. W czasie
prowadzonych przez
siebie warsztatów łączy
klasyczne techniki
rozwojowe i coachingowe
z technikami
szamańskimi. 

PROWADZĄCA



Podróż Bohaterki jest 

obejmującym całe życie

cyklem rozwoju, wzrostu

i nauki. 

Ogniskiem duchowego

rozwoju kobiety jest

ulecznenie zranienia

między nią samą, a jej

kobiecą naturą. 

M. Murdock

MIEJSCE

Położony na Suwalszczyźnie
ośrodek Sny i Kamienie
słynie ze znakomitej kuchni
i równie pięknych
krajobrazów.
W ośrodku możemy
zakwaterować maksymalnie
16 uczestniczek, co
gwarantuje spokój i
odosobnienie. 

zakwaterowanie jest możliwe
w dwóch opcjach cenowych:
Pokoje w domkach oraz
glampingowe namioty o
wysokim standardzie.

ZAKWATEROWANIE

Jadamy trzy razy dziennie,
pysznie i sycąco.
Wegetariańsko lub wegańsko
(dodatkowo - jajka). 
Nie pijemy alkoholu w czasie
warsztatu. 

POSIŁKI

Warsztat jest intensywny.
Pracujemy od 10:00 do 19:00 
z przerwą na lunch, a czasem
także wieczorami. Nie ma
możliwości opuszczenia żadnej
części zajęć. Warsztat zaczyna
się w poniedziałek rano, a
kończy w sobotę wieczorem, 
z wyjazdem w niedzielę. 

WARSZTAT



Schemat Podróży Bohaterki wg Maureen Murdock



PISZ  LUB  DZWOŃ ,

JEŚLI  MASZ  PYTANIA

marta@niedzwiecka.net
+608524015

Cena warsztatu early bird:

2900 pln do X.2020

Cena finalna 3300 pln

Zakwaterowanie w

zależności od opcji od 1300

do 1600 pln



KIEDY  NIE  CHCE  SIĘ  POWIELAĆ
ARCHAICZNYCH  NORM ,  ŻYCIE  STAJE  SIĘ
EKSCYTUJĄCE  . . .  I  PRZERAŻAJĄCE .  ( . . . )  

ALE  TAM ,  GDZIE  STRACH ,  TAM  JEST  I  SIŁA .

MAUREEN  MURDOCK



Gwarancją udziału w warsztacie jest przesłanie opłaty za zakwaterowanie dla
early birds do 30.10.2020. Dla pozostałych osób do 31.03.2021
Jeśli z powodów zdrowotnych niemożliwy będzie udział w warsztacie,
organizatorka w porozumieniu z zainteresowaną osobą może ustalić przeniesienie
opłaty za warsztat na kolejny rok. Nie dotyczy to należności za akomodację. 
Organizatorka może wystawić rachunek bez vat obejmujący należność za
warsztat.
Transport, detale zakwaterowania, detale przygotowania do warsztatu będą
przekazane uczestniczkom w oddzielnej korespondencji.
Do uczestnictwa w warsztacie konieczna jest lektura książki "Podróż Bohaterki"
Maureen Murdock.
Organizatorka prosi o informację o chorobach przewlekłych oraz odbywanym
leczeniu, szczególnie depresji, zaburzeń lękowych itp. 
Organizatorka prosi, aby uzgodnić uczestnictwo w warsztacie ze swoją
psychoterapeutką / psychoterapeutą, jeśli uczestniczka jest w procesie
terapeutycznym. 
Zdjęcia ośrodka i detale obejmujące zakwaterowanie dostępne na stronie
www.snyikamienie.pl
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Informacje dodatkowe

Zapraszam Cię
serdecznie do
wspólnej podróży
Marta Niedźwiecka


