W ostatni weekend maja, w Nowohuckim
Centrum Kultury, odbędzie się trzecia edycja
Alternatywnego Festiwalu. Poprzednie spotkania
z tego cyklu pokazały, jak wielu ludzi interesuje się
niekonwencjonalną wiedzą, zdrowiem i rozwojem
– a przez to pragnie wpływać i wzmacniać swoje
duchowe i fizyczne możliwości.

ceny biletów

Alternatywny Festiwal nie tylko przeniesie nas
w rejony niezbadanych zjawisk, niepotwierdzonych
teorii, dylematów poznawczych, lecz również
dostarczy szerokiej i sprawdzonej wiedzy na temat
zdrowia i rozwoju osobowości. W atmosferze
tych przenikających się obszarów odbędzie się
kilkanaście spotkań, prelekcji, warsztatów, pokazów,
koncert i wiele dodatkowych atrakcji.

Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona.

Mamy nadzieję, że te festiwalowe dwa dni będą pełne
inspiracji, energii oraz wewnętrznej mocy, które
pozwolą wam przywrócić harmonię ciała, ducha
i umysłu, a także odkryć i wzmocnić wewnętrzny
potencjał jaki drzemie w każdym z nas.

Nr konta:
PKO Bank Polski 08 1020 2892 0000 5602 0591 0130

wykłady:

35 zł (bilet jednodniowy)
60 zł (bilet dwudniowy)

targi:

wstęp wolny

Alternatywny Festiwal

warsztaty: 60 zł
warsztat przyrządzania hummusu: 70 zł

zdrowie – rozwój – wiedza

Chęć uczestnictwa należy zgłosić do organizatora
drogą telefoniczną lub e-mailową podając imię
i nazwisko, tytuł warsztatu oraz telefon kontaktowy.
W przypadku warsztatów należy dokonać wcześniejszej
wpłaty bezpośrednio w kasie, lub na konto
Nowohuckiego Centrum Kultury (w opisie przelewu
zaznaczyć tytuł wybranego warsztatu).

KASA czynna:
poniedziałek-piątek – 8.30-20.00, w soboty 8.30-13.00
sobota – 27.05.2017 w godz. 9.30 do 19.30
niedziela – 28.05.2017 w godz. 9.30 do 17.00

Kraków 27 – 28 maja 2017 r.

mantra
akupunktura ucha

makrobiotyka

litoterapia

dwupunkt

warsztaty energetyczne
improwizacje taneczne

ekomedycyna

metoda Bars

obrona psychoenergetyczna

Zespół Man-Tra zaprasza na Koncert z medytacją,
czyli odpocznij w dźwiękach starożytnych mantr
27 maja (sobota), godz. 19.30, sala kameralna

terapia wisceralna

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

ziołoterapia

INFORMACJE:
Dział Oświatowy NCK
tel. 12 644 02 66 w. 35 lub 502 133 132
e.: oswiatowa@nck.krakow.pl

metoda NAO

ustawienia hellingerowskie

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

ZGŁOSZENIA:
Biuro Organizacji Widowni NCK
tel. 12 644 02 66 wew. 55
e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl

www.alternatywnyfestiwal.pl

organizator:
partnerzy:

Zespół Man-Tra

klawiterapia

POLICEALNE STUDIUM
PSYCHOTRONIKI
im. Juliana Ochorowicza

27 maja 2017 r. (sobota)

warsztaty

wykłady, sala kameralna, bud A

wykłady, sala nr 3, bud C

10.30 - 12.30, sala 006, koszt 70 zł
Sekrety przyrządzania humusu
Kasia Pilitowska i Bart Suder

10.30 - 11.45 – Zrozumieć człowieka
Grzegorz Duniec

10.30 - 11.45 – Paranormalne zdolności w praktyce
Natalia Slipińska-Sowicka
12.00 - 13.15 – Starosłowiański masaż brzucha – w teorii
i praktyce. Terapia wisceralna
Władysław Batkiewicz
13.30 - 14.45 – III Filary Partnerstwa – Eros, Filia i Agape.
Jak budować harmonijne i trwałe partnerstwo oraz jaką rolę
odgrywa energia żeńska, a jaką męska
Marek Taran
15.00 - 16.15 – Woda – pierwsze źródło zdrowia lub choroby,
energii lub jej braku
Łukasz Gwardecki
16.30 - 17.45 – Jak może być jeszcze lepiej? Czyli o sztuce
zadawania pytań samemu sobie oraz fenomenie wyciszania
umysłu metodą Bars
Magdalena Żesławska

12.30 - 15.00, sala 117, koszt 60 zł
Paranormalne zdolności w praktyce
Natalia Slipinska-Sowicka
14.00 - 16.30, sala 204, koszt 60 zł
Starosłowiański masaż brzucha. Terapia wisceralna
Władysław Batkiewicz
16.00 - 18.30, sala 117, koszt 60 zł
III Filary Partnerstwa – Eros, Filia i Agape. Jak budować
harmonijne i trwałe partnerstwo oraz jaką rolę odgrywa
energia żeńska, a jaką męska
Marek Taran
16.00 - 18.30, sala 206, koszt 60 zł
Kobieta kompletna
Anna Taran

12.00 - 13.15 – Niebezpieczeństwo nowego totalitaryzmu.
Nasza alternatywa nowej cywilizacji
Janusz Zagórski
13.30 - 14.45 – Ekomedycyna – poznajemy i usuwamy
przyczyny chorób
Jerzy Maslanky
15.00 - 16.15 – Medycyna energetyczna XXI wieku
– nowe wyzwania, klasyczne metody
Ryszard Gąsierkiewicz
16.30 - 17.45 – Radykalny wzrost świadomości potężnym
czynnikiem udanej terapii. David R. Hawkins – mapa
świadomości.
Bogdan Skrzęta

warsztaty

17.00 - 19.30, sala 204, koszt 60 zł
Uzdrawiające konstelacje. Matryce zdrowia i choroby.
Warsztat ustawień hellingerowskich
dr Izabela Kopaniszyn

10.00 - 12.30, sala 204, koszt 60 zł
Wysokie wibracje w ciele – od balansu wewnątrz do
spokoju na zewnątrz
Ada Stolarczyk

wykłady, sala kameralna, bud A

28 maja 2017 (niedziela)

10.00 - 11.15 – Zdrowie ciała i umysłu a pola morficzne
– jak leczyć choroby za pomocą informacji z sieci
dr Izabela Kopaniszyn

wykłady, sala nr 3, bud C

10.30 - 13.00, sala 119, koszt 60 zł
Poziomy mentalne a relacje partnerskie
Małgorzata Stawarz

18.00 - 19.15 – Rozpoznanie siebie samego, swego charakteru
i swoich zachowań w oparciu o podstawy funkcjonowania
naszego mózgu wg Modelu Tri – Anthropo-Type Paschalidis
prof. dr George Paschalidis, Nikolaos Lazaridis

11.30 - 12.45 – Jak gadać ze światem – wprowadzenie do
twórczej wizualizacji. Wykład z elementami doświadczania
Ada Stolarczyk
13.00 - 14.15 – Ucho oknem na organizm
– leczenie za pomocą akupunktury ucha
dr Wiktoria Zwinczewska
14.30 - 15.45 – Kamienie szlachetne i półszlachetne
w ezoteryce i terapiach
Rena Marciniak-Kosmowska
16.00 - 17.15 – Moja droga do życia bez chorób
– samoleczenie, samozdrowienie i samoistna regeneracja
Kazimierz Kłodawski
17.30 - 18.45 – Rodzaje asertywności a relacje partnerskie
Małgorzata Stawarz

10.00 - 11.15 – Twoja Przemiana – uzdrawiająca podróż
z głowy do serca
Paulina Napora
11.30 - 12.45 – Czy w najbliższym czasie czeka nas wstrząs
religijny
Igor Witkowski
13.00 - 14.15 – Podstawy ochrony psychoenergetycznej
Monika Burzyńska
14.30 - 15.45 – Słowianie, Lechia – przyszłość w przeszłości
Czesław Białczyński
16.00 - 17.15 – Balijska droga wychodzenia z Matrixa
– duchowa ścieżka rozpoczyna się wśród duchów
Paweł Bartnik

12.30 - 15.00, sala 206, koszt 60 zł
Twoja Przemiana – uzdrawiająca podróż z głowy do serca
Paulina Napora
12.30 – 15.00, sala 117, koszt 60 zł
Akupunktura ucha
dr Wiktoria Zwinczewska
13.30 - 16.00, sala 112, koszt 60 zł
Zrozumieć człowieka metodą NAO
dr Grzegorz Duniec
16.00 - 17.30, sala 204, koszt 60 zł
Gimnastyka energetyczna
Magdalena Żesławska
16.30 - 18.30, sala 117, koszt 60 zł
Warsztaty klawiterapii
Ryszard Gąsierkiewicz

