
NOWOHUCKIE CENTRUM KULTURY
al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków
www.nck.krakow.pl

INFORMACJE
Dział Oświatowy tel. 12 644 02 66 wew. 35, 502 133 132 
e-mail: oswiatowa@nck.krakow.pl

ZGŁOSZENIA
Biuro Organizacji Widowni 12 644 02 66 tel. wew. 55  
e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl
KASA 
czynna poniedziałek-sobota: 8.30-20.00, niedziela: 8.30-18.00 
tel. 12 644 02 66 wew. 56

organizator: partnerzy:

ceny biletów:

30 zł – bilet normalny jednodniowy (na wykłady)
10 zł – bilet ulgowy (dzieci do 13 lat) jednodniowy
10 zł – bilet dla osób, które wykupiły uczestnictwo w warsztatach
50 zł – bilet dwudniowy

Na targi wstęp wolny.

Liczba miejsc na warsztatach bezpłatnych i płatnych jest ograniczona.

Chęć uczestnictwa należy zgłosić do organizatora drogą telefoniczną 
lub e-mailową podając imię i nazwisko, tytuł warsztatu oraz telefon 
kontaktowy.

Uczestnicy warsztatów płatnych uprawnieni są do zakupu biletu 
dziennego w promocyjnej cenie 10 zł na wykłady, po okazaniu 
wejściówki na warsztaty.

W przypadku warsztatów płatnych należy dokonać wcześniejszej 
wpłaty w terminie uzgodnionym z organizatorem bezpośrednio 
w kasie, lub na konto Nowohuckiego Centrum Kultury (w opisie 
przelewu podać tytuł wybranego warsztatu)

Pekao SA 37 1240 4722 1111 0000 4850 7257

wspópraca:

spotkania • wykłady • warsztaty • koncerty  
pokazy • filmy • promocje książek • targi

30 – 31 maja 2015 r.

wiedza alternatywna

apiterapia
ajurweda

coaching

diety lecznicze

elektrosmog

holopatia
huna

joga medytacje

psychografologia

psychosomatyka

relaks

techniki samorozwoju

terapie dźwiękiem, ruchem, tańcem, śmiechem

ukryte terapie

www.alternatywnyfestiwal.pl

Alternatywny Festiwal
zdrowie – rozwój – wiedza

wydarzenia towarzyszące:

30 maja 2015 r. (sobota), 17.30 – 18.45, sala nr 3, bud C
Wiedza alternatywna – wczoraj i dziś
Dyskusja panelowa partnerów Festiwalu reprezentowanych 
przez Renę Marciniak-Kosmowską – wydawcę i redaktor 
naczelną „CZWARTEGO WYMIARU”, Janusza Zagórskiego 
z NIEZALEŻNEJ TELEWIZJI PL NTV  i specjalnych gości.

30 maja 2015 r. (sobota), 19.00 – 20.15, sala kameralna, bud A
Koncert na kosmiczny Hang, czakralne misy kryształowe 
i inne magiczne instrumenty
KRZYSZTOF LOTTIG SOUND LOVE MEDICINE

30 maja 2015 r. (sobota), 20.30, sala nr 3, bud C
Spotkanie sympatyków Niezależnej Telewizji NTV z Januszem 
Zagórskim, w programie również filmy i wywiady.
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30 maja (sobota)

WYKŁADY – sala nr 3, bud C:

10.00 – 11.15 
Jestem szczęśliwy, bo się śmieję  Piotr Bielski

11.30 – 12.45 
Sam wylecz swoje choroby – dietą   
dr Ewa Bednarczyk-Witoszek

13.00 – 14.15 
Elektrosmog – współczesny zabójca  Dionizy Pietroń

14.30 – 15.45 
Rozwój jednostek poprzez coaching prowokatywny.  
Nowe trendy w coachingu  Marcin Rogowski

16.00 – 17.15 
Tresura Matrixa  Andrzej Krystaszek, Oleg Pawliszcze

31 maja (niedziela)  

WYKŁADY – sala kameralna, bud A:

10.00 – 11.15 
Medycyna holopatyczna – nowa gałąź medycyny XXI wieku  
Roman Nacht

11.30 – 12.30 
Core Transformation. Metody docierania do istotnych 
i podstawowych zasobów tkwiących w nieświadomości oraz 
techniki wykorzystania ich w rozwiązywaniu problemów  
Ryszard Gąsierkiewicz

12.45 – 14.00 
Badanie żywej kropli krwi – najskuteczniejsza metodą 
wykrywania pasożytów, grzybów, złogów miażdżycowych 
w organizmie człowieka  prof. Wiktor Stelmach

14.15 – 15.30 
Uwolnienie Stabilizacja Moc  Grażyna Klein – muzyka
Ryszard Klein – słowo

15.45 – 17.00 
Metoda Dwupunktowa – Twoja droga do szczęścia. Spotkanie 
z kwantową rzeczywistością  Paulina Napora

BADANIE ŻYWEJ KROPLI KRWI, godz 10.00 – 18.00, sala 119

Możliwość przeprowadzenia badania w NCK. Badanie wykonuje 
mgr profilaktyki zdrowia i dietetyki – Grażyna Kałucka 
zapisy 12 644 02 66 tel. wew. 55, koszt 70 zł

WYKŁADY – sala nr 3, bud C:

9.00 – 10.15 
Psychosomatyka – Twoje ciało zna odpowiedź  Ada Stolarczyk

11.00 – 12.15 
Odkrycia archeologiczne jako dowody ingerencji obcych 
cywilizacji w rozwój ludzkości  Igor Witkowski

12.30 – 13.45 
Zwalczające się nawzajem sekty manipulują naszą świadomością 

– wojna bankierów  Roman Nacht

14.15 – 15.30 
Skuteczność produktów pszczelich w terapii chorób 
cywilizacyjnych – Apiterapia  prof. Ryszard Czarnecki

15.45 – 17.00 
Pokonaj Ego. Żyj bez granic  Dawid Piątkowski

17.15 – 19.15 
Ukryte terapie – czego lekarz ci nie powie  Jerzy Zięba

WYKŁADY – sala kameralna, bud A:

9.45 – 11.00 
Pokaż mi swój podpis – powiem ci, kim jesteś! Podstawy 
psychografologii  dr Grzegorz Duniec

11.15 – 12.30 
HUNA – hawajska opowieść o szczęśliwym życiu   
Daria Bidzińska-Rosłońska

12.45 – 14.00 
Moja konstytucja według Ajurwedy – czemu jedni tyją, drudzy 
siwieją a innym marzną stopy  Szymon Cechnicki

14.15 – 15.30 
Rola witaminy C w organizmie ludzkim   
Anna Cieślańska (Instytut Polska Róża)

15.45 – 17.00 
Możesz widzieć bez okularów  Siergiej Litwinow

17.15 – 18.30 
Jak odnaleźć rezerwuar sił życiowych? Rozpoznania w oparciu 
o wieloletnią praktykę w ustawieniach hellingerowskich  
Agnieszka Gąsierkiewicz

WARSZTATY:

godz. 11.00 – 13.00, sala 204, koszt w ramach biletu na festiwal
Joga dla ducha i ciała  Wojciech Komadowski

godz. 11.30 – 18.30 (30 i 31 maja), sala 112, koszt 900 zł
Kurs psychografologii I stopnia  dr Grzegorz Duniec

godz. 12.00 – 15.30, sala 209, koszt 120 zł
U Źródeł Mocy Głosu – warsztat pracy z głosem  
Witold Kozłowski

godz. 13.30 – 15.30, sala 204, koszt 50 zł
Kino Mana – hawajska praca z ciałem  
Daria Bidzińska-Rosłońska

godz. 14.30 – 16.30, bufet – galeria budynek B, koszt 60 zł
Warsztat gotowania wg Ajurwedy  Szymon Cechnicki

godz. 15.30 – 18.00, sala 211, koszt 50 zł
Błogość śmiechu płynącego z serca  Piotr Bielski

WARSZTATY:

godz. 9.00 – 11.00, sala 117, koszt 60 zł
Drogi do wewnętrznej harmonii – warsztat w konwencji 
ustawień hellingerowskich  Agnieszka Gąsierkiewicz

godz. 11.30 – 14.30, sala 201c, koszt 70 zł
Sound Love Medicine – Ceremonia dźwięku  Krzysztof Lottig

godz. 11.00 – 14.00, sala 125, koszt 70 zł
Chcesz widzieć lepiej? Trenuj wzrok z nami  Siergiej Litwinow

godz. 11.30 – 13.30, sala 204, koszt w ramach biletu na festiwal
Przebudzenie, czyli ruch w stronę szczęścia  Tatiana Cichocka

godz. 12.30 – 14.30, sala 117, koszt 60 zł
Core Transformation. Metody docierania do istotnych 
i podstawowych zasobów tkwiących w nieświadomości 
oraz techniki wykorzystania w rozwiązywaniu problemów  
Ryszard Gąsierkiewicz

godz. 15.00 – 16.30, sala 117, koszt w ramach biletu na festiwal 
Tresura Matrixa – Atlas HD, czyli profile energetyczne ludzi 
i jak z nimi pracować  Andrzej Krystaszek, Oleg Pawliszcze

godz.15.30 – 18.30, sala 204, koszt 60 zł
Twoje ciało zna odpowiedź  Ada Stolarczyk


