
Jak	lęk	przed	chorobą	i	śmiercią	może	pomóc	Tobie,	Twojemu	
krajowi	i	całej	planecie		

warsztat	prowadzony	przez 
dr Amy i dr Arnolda Mindell 

Sobota, 24 kwietnia, 2021 
16:00-19:00 i 20:00-23:00 CET 

warsztaty będą prowadzone w języku angielskim i przetłumaczone na 
język niemiecki, grecki, francuski, włoski, polski, portugalski, rosyjski, 

słowacki i hiszpański (kastylijski) 
 

JEŻELI NASZE ŻYCIE, RELACJE i PRACA BĘDĄ W DALSZYM 
CIĄGU WYGLĄDAĆ TAK, JAK TERAZ GATUNEK LUDZKI 

ZNIKNIE ZA 180 LAT 

Planeta potrzebuje naszej pomocy! 

Dlatego powstało to wirtualne seminarium. W jego trakcie pokażemy 
nowe metody psychologii zorientowanej na proces, które pomagają inte-
grować: 



• SYMPTOMY FIZYCZNE 

• LĘK PRZED ŚMIERCIĄ 

• TRUDNOŚCI RELACYJNE 

Nasze kluczowe założenie::  

LĘK PRZED CHOROBĄ i ŚMIERCIĄ JEST POTRZEBNY, 	
ABY OBUDZIĆ NASZE PONADCZASOWE  ‘JA’ oraz ENERGIĘ 

UMOŻLIWIAJĄCĄ ZMIANĘ ŚWIATA.	

W trakcie tego jednodniowego seminarium online pojawią się elementy 
teorii, demonstracje i ćwiczenia.  Będzie także czas na pytania i 
odpowiedzi.	

Część 1. W jaki sposób najtrudniejsze  symptomy  fizyczne i lęk 
przed śmiercią wskazują na nasze źródła mocy osobistej i mocy do 
zmiany świata. 	

Część 2. Praca nad relacjami integrująca śmierć tworzy bardziej 
ekscytujący, lepszy świat.	

KOSZT	

Do wyboru są następujące warianty:	

• Pełna stawka: 180 $	

• Obniżona stawka: 90 $	

• Zapłać tyle, na ile cię stać w aktualnej sytuacji  

UCZETNICTWO	

W warsztacie można wziąć udział na żywo na platformie Zoom, oraz/lub 
obejrzeć nagranie. Prosimy wziąć pod uwagę, że nagranie będzie obej-
mować Amy i Arniego mówiących po angielsku, a NIE polskie tłumacze-
nie.	

REJESTRACJA I PŁATNOŚĆ	



Krok pierwszy: 	
Prosimy NAJPIERW  wypełnić formularz rejestracyjny klikając 
poniższy link:	
https://tinyurl.com/MindellsApril24	

Krok drugi:	
Formularz automatycznie przekierowuje na stronę PayPal w celu 
dokonania płatności. Sumę prosimy wybrać w oparciu o swoje możliwości 
finansowe.	
 	
W przypadku posiadania konta PayPal:	
Kliknąć "send money" i wysłać wybraną sumę na mindellseminar@gmail.-
com	

LUB:	
kliknąć bezpośrednio w link:	
paypal.me/MindellsSeminar	

W razie braku konta PayPal:	
Prosimy o napisanie maila do Lily:  mindellseminar@gmail.com	

z informacją o kwocie, jaką są Państwo w stanie zapłacić. Lily prześle 
link do faktury PayPal, dzięki której będzie można zapłacić kartą 
kredytową bez konieczności tworzenia konta PayPal. 	

W razie potrzeby pełnego stypendium prosimy o kontakt z Lily:	
mindellseminar@gmail.com	

Strona warsztatu:	
https://tinyurl.com/ProcessWork2021	

UWAGA! 	
Warsztat odbywa się w dwóch terminach, 17 i 24 kwietnia.	
Prosimy pamiętać, by zarejestrować się na warsztat odbywający się 24 
kwietnia, ponieważ tylko on będzie miał tłumaczenie na polski! 

https://tinyurl.com/MindellsApril24
http://paypal.me/MindellsSeminar
https://tinyurl.com/ProcessWork2021


AMY & ARNY MINDELL 

Amy i Arny Mindell pracowali i uczyli w wielu organizacjach, włącznie z 
U.N. Często są głównymi wykładowcami podczas konferencji dotyczą-
cych terapii, psychologii, fizyki, biznesu, zmian w organizacjach, pracy 
z konfliktem. Często zapraszani do lokalnych i międzynarodowych 
stacji radiowych i telewizji w wielu krajach. 	

Amy jest artystką, piosenkarką, autorką piosenek, pisarką. Rozwinęła 
psychologię zorientowaną na proces w obszarach ruchu, superwizji, 
śpiączki i kreatywności. Jej najnowsza książka to: "Your Unique Facili-
tator Style" (Twój unikatowy styl facylitacji).	

Arny jest znany ze stworzenia konceptu "Śniącego ciała" i rozwinięcia 
go w paradygmat Pracy z Procesem (Psychologia Zorientowana na pro-
ces); Napisał 23 książki, w tym "Siedząc w ogniu", "Głęboka Demokracja 
Forów otwartych". Jego najnowsza książka to "The Leader's 2nd train-
ing" 	

Arny i Amy mieszkają przez częsć roku w Portland w stanie Oregon, 
gdzie prowadzą swoje prywatne praktyki oraz zajęcia w Instytucie 
Pracy z Procesem, wraz z wieloma współwykładowcami. Cześć roku 
spędzają na wybrzeżu Oregonu, prowadząc warsztaty wyjazdowe i ob-
serwując wieloryby. Są zaangażowanymi badaczami, kochają jazdę na 
nartach, bieganie i wędrówki. 	

Więcej informacji o Amy i Arnim na stronie:	
https://www.aamindell.net

https://www.aamindell.net/

