
PROGRAM IV KONWENTU OTWARTEGO SERCA  19-20 stycznia 2019

SALA DU¯A SALA ŒREDNIA SALA  - GÓRA SALA MA£A
17:00 - 17.15  Przywitanie goœci. Otwarcie Konwentu Otwartego Serca.

17.30 - 18:30. Wprowadzenie do medytacji 

Pawe³ Napiera³a-   Medytacja z mantr¹

Projektor 17:30 - 18:30       Dorota Hubert Cia³o i emocje – 

zwi¹zek na ca³e ¿ycie.  O prze³omowych odkryciach dr Hamera, 

Totalnej Biologii i Biologice, o tym na czym polega niezwyk³oœæ i 

prostota tych metod, które mo¿esz natychmiast wykorzystaæ w 

praktyce.                                                

20:30 - 22.00 Uzdrawiaj¹cy Koncert Relaksacyjny Mis, Gongów, Didgeridoo I Fletów    Ewa I Jaros³aw Zió³kowscy, Joanna Burdziñska, Alina Kummer

?Uzdrawiaj¹cy koncert relaksacyjny mis, gongów, didgeridoo i fletów -  Ewa i Jaros³aw Zió³kowscy, Joanna Burdziñska.  D¿wiêki mis i gongów uwalniaj¹ stres i napiêcie cia³a i umys³u,  otwieraj¹ nasze 

emocje,  wspomagaj¹ transformacjê,  Oczyszczaj¹ nasze cia³o i otoczenie.  Pomagaj¹ dostroiæ siê do Ÿród³a, odnaleŸæ  harmoniê, spokój wewnêtrzny i mi³oœæ.

 22:30- 24:00 Inner Dance  Magdalena Pajzderska i Grzegorz Pi³at  - szamañska podró¿ w g³¹b podœwiadomoœci  25 miejsc 

18:45 - 20:15. Hatha joga Alina Waligóra.  20 miejsc  Delikatna 

joga dla wszystkich

18:45 - 20:15. Beata Œlusarek Metody uzdrawiania. Techniki 

uzdrawiania duchowego. Reiki, ilahinoor i uzdrawianie z anio³ami. 

Mechanizm zdrowienia. Medytacja uzdrawiania z anio³ami

17.30 - 19.00 Dominika Wyderko  - warsztat Pierwszy krok. 

Pierwszy krok ku uwolnieniu Twojego serca od tego, co je pêta. 

Krok ku odpuszczeniu napiêcia i zrobieniu we w³asnym ciele 

miejsca dla siebie. Krok ku prawdziwemu ¿yciu w zgodzie ze sob¹.

PI¥TEK

17:30 - 18 :15       Zatañczmy Jogê    20 miejsc,   Joanna Burdziñska  

i Katarzyna Komin Piekne, relaksuj¹ce, regeneruj¹ce i 

harmonizujace zajecia jogi tanca. Pozwol¹ na wydobycie 

pierwiastka kobiecoœci, rozwijaj¹ delikatnoœæ, subtelnoœæ, 

uczuciowoœæ, otwieraj¹ serce. Zapraszamy Panie i Panów.

19:15 -20:15 Janka Jankiewicz Dajê, przyjmujê, biorê, 

przyzwalam. Œwiadomy Dotyk jako Medycyna i ¿ród³o 

Przyjemnoœci. Zapraszam na krotki warsztat, ka¿dego kto pragnie 

doœwiadczyæ uzdrawiaj¹cej mocy Dotyku, a tak¿e przyjemnoœci z 

nim zwi¹zanej. Zapoznam uczestników z koncepcj¹ Ko³a Zgody Dr 

Betty Martin, która jest szeroko u¿ywana w obszarach pracy z 

seksualnoœci¹ i w tantrze. Ta eksploracja bêdzie przedsmakiem 

styczniowego warsztatu „Medytacja Dotyku- wieczór z masa¿em 

tantrycznym dla kobiet” 

18.45 - 19:45   WeŸ G£ÊBOKI WDECH   Monika 

Juraszek Na zajêciach zostanie przedstawiona z 

metoda „Breath in Mindfulness”, Tym samym 

wejdziemy w stan koherencji serca tak by 

obudziæ i po³aczyæ siê z potencja³em po³¹czenia 

sera i umys³u i jednoczeœnie rozpoczynaj¹c 

proces samoregeneracji naszego cia³a, 

zrównowa¿enia emocjonalnego oraz 

prze³¹czenia umys³u w stan uwa¿noœci.         

SALA DU¯A SALA ŒREDNIA SALA  - GÓRA SALA MA£A

 

19:15 - 20:15  Kinga Maruszczak   Samouzdrawianie. Podró¿ 

Duchowa –  the Journey, która pozwala odkryæ w bezpiecznej i 

zaufanej atmosferze swoje g³êbokie Ja, 

Flipchard 18:00 - 19:00   Numerorogia M. Brzoza  Zachowania i 

predyspozycje dzieci a numerologia.

20:30 -  Taniec MI£OŒCI - Alina Kummer oraz  Mandala DŸwiêku - wszyscy, Tantra Dance - Dominika Wyderko, Taniec - Joanna Siemieñczuk

SOBOTA

13:00 - 14:00.     Katarzyna Barczyñska warsztat  "Tworzenie 

wspieraj¹cych struktur domowych", wspólna mandala grupy - na 

"Dobry Zwi¹zek"   Jak wzmocniæ aspekty naszego ¿ycia w mini 

uk³adach domowych z minera³ów? Jak dobieraæ dla siebie i bliskich 

minera³y? Co wzmacnia nas przy pracy, a co w odpoczynku? Kilka 

s³ów teorii i wspólne uk³adanie mandali z kamieni przez ca³¹ grupê. 

08:30 - 08:45 Powitanie Goœci. Rozpoczêcie drugiego dnia Konwentu.

08:30 - 14:00. Kiermasz.                                        
(Kryszta³y, bi¿uteria, obrazy i inne 

cudownoœci)

09:00 - 10:00    Dorota Fliger Medytacja09:00 - 10:30.Darek Zelis Joga integraln¹ wg Satyanandy  20 

miejsc 

12:00 - 13:00 Katarzyna Barczyñska - wyk³ad "Relaks, regeneracja, 

zdrowie - zapisy w kryszta³owych polach informacyjnych"

9:00 - 10:00  Mateusz Dragwa Ró¿nice pomiêdzy rozwojem 

duchowym, rozwojem œwiadomoœci, a rozwojem osobistym. Ukryte 

dno prawa przyci¹gania. Jak odnaleŸæ swój cel na Ziemi i go 

realizowaæ.Jak dawaæ dobro i nie byæ wykorzystywanym.Jak 

rozró¿niæ intuicjê od podszeptów umys³u.Kiedy osi¹gniemy 

satysfakcjê z w³asnego postêpu.Rozwój duchowy w odniesieniu do 

p³ci.

17:15 - 18:30. Dorota Rozmus - WYKLAD pt  :          

“UZDRAWIAJACA  WIBRACJA  MI£OŒCI  I  ŒWIAT£A “ , 

CZY PAMIÊTASZ ¯E WSZECHŒWIAT CIÊ KOCHA ?

WYK£AD ORAZ PRZEKAZ ENERGETYCZNY Z G£OSEM -  ŒPIEWEM

FLIPchard 18:45 - 20:15 Sabina Pi³at i Artur Leszczowski. wyk³ad z 

medytacj¹. " Pe³nia ¯ycia w zwi¹zkach",  opowiemy czym jest 

Dusza, jak¹ mamy codzienn¹ praktykê  kontaktu z Dusz¹, powiemy 

o tym, ¿e Cia³o jest Œwi¹tyni¹ Duszy. Odwo³amy siê do Œwiêtej 

Kobiecoœci i Œwiêtej Mêskoœci w Pe³nym Zwi¹zku oraz

o Nowej Formie zwi¹zku intymnym opartym na wspó³pracy z Dusz¹ 

i ze œwiadomym cia³em.

16:45 - 17:45. Katarzyna Zieliñska . Jak ¿yæ w trzecim wymiarze z 

dusz¹ z pi¹tego wymiaru. Warsztat skierowany jest do wszystkich, 

którzy POCZUJ¥, ¿e to materializacja ze strony wszechœwiata, tego 

co na dany moment jest im potrzebne. Zapraszam osoby 

przebudzone i te które na razie tylko czuj¹, ¿e z rzeczywistoœci¹, w 

której funkcjonuj¹ jest coœ nie tak. 

17:15 - 18:45  Ceremonia Kakao - £ukasz Kubacki  Zapraszam na 

wspólne, ceremonialne picie kakao, które rozgrzeje nasze cia³a i 

dusze w ten zimowy czas.

19:00 - 20:15.   Anahita-  A w³aœnie, ¿e koncert ¿yczeñ! :) warsztat 

Pozwól sobie uczciwie zadaæ pytanie- czego tak naprawdê pragnê? 

Pozwól sobie to wyraziæ. Pozwól sobie to przyj¹æ.

Warsztat bêdzie po³¹czeniem medytacji prowadzonej i podró¿y do 

wewn¹trz siebie ze spotkaniem w grupie oraz zaproszeniem do 

ekspresji poprzez œpiew intuicyjny i ruch przy muzyce na ¿ywo.

Zajêcia otwarte s¹ dla ka¿dego doros³ego. Ka¿dy z uczestników 

decyduje sam w jakim stopniu w nim uczestniczy.

15:30 - 20:15. Kiermasz.          
(Kryszta³y, bi¿uteria, obrazy i inne 

cudownoœci)

15:30 - 17:00  Bogumi³a Ma³ota i Robert spektakl  Za pomoc¹ 

muzyki i poezji p³yn¹cej prosto z naszych serc do Was poprowadziæ 

przez doœwiadczenie po³¹czenia z w³asn¹ Dusz¹. Odkrycia pasji 

promieniuj¹cej z g³êbi Duszy. Poprowadzimy Was medytacj¹ 

oddechu do pe³niejszego swojego istnienia.

14:00- 15:30 Przerwa obiadowa 

15:30 - 16:30  WODA TAJEMNICZY PLYN NASZEJ PLANETY, LEK NA 

WSZYSTKIE CHOROBY, K£OPOTY I NIEPOWODZENIA Dr Ludmi³a 

Fr¹ckowiak.       Co my znamy o wodzie? Wielka tajemnica wody. 

¯ywa i martwa woda. Dla czego woda raz w roku zmienia swoje 

w³aœciwoœci. Jak zrobiæ z wody lekarstwo? Metody oczyszczania, 

uzdrawiania i odm³adzania. Jak z pomoc¹ wody spe³niaæ swoje 

12:00 - 14:00  Sergiej Kusznir – warsztat "Architekt 

rzeczywistoœci" -  Cz³owiek przez tysi¹ce lat szuka odpowiedzi na 

pytania: "œwiat, który widzê, to rzeczywistoœæ czy iluzja?", "co to 

jest obiektywna rzeczywistoœæ?"

11:30 - 12:30.  Alina Ananda Kummer Uzdrawianie Kodu Duszy. 

Co zyskasz -oczyœcisz trudne emocje, takie jak z³oœæ, gniew, lêk - 

odnajdziesz spokój i swój wewnêtrzny uœmiech, nauczysz siê go 

dawaæ innym- poznasz ró¿ne techniki szamañskie, które dadz¹ Ci 

radoœæ i zaczniesz je póŸniej stosowaæ w swoim codziennym ¿yciu - 

nabierzesz z³otej energii do dzia³ania w œwietle mi³oœci, radoœci i 

spokoju

 obudzisz w sobie swoje wewnêtrzne dziecko, wdziêcznoœæ i 

radoœæ, która da Ci si³ê do dzia³ania

10:45 -11:45   Joga Œmiechu.  Joanna Siemieñczuk. Joga œmiechu 

jest wyj¹tkow¹ technik¹ gimnastyczn¹ zmieniaj¹c¹ podejœcie do 

¿ycia, wyzwalaj¹ca pok³ady wewnêtrznej, bezwarunkowej radoœci i 

ugruntowuj¹ca j¹ w duszy. Nie wymaga poczucia humoru, 

radosnego usposobienia, ani ¿adnych umiejêtnoœci poza przeciêtn¹ 

sprawnoœci¹ fizyczn¹. 

10:15 - 11:45  Jadwiga Naira wyk³ad z warsztatem. ,,Razem czy 

osobno. Nowe zwi¹zki na nowych wibracjach”.  W naszej ludzkiej 

ewolucji pomiêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹ prze¿yliœmy i czasami nadal 

prze¿ywamy ró¿ne rodzaje mi³oœci. Mi³oœæ, która boli, ogranicza, 

mi³oœæ która siê poœwiêca. Jest to zapisane w naszym DNA jako 

informacja z czasów historycznych i innych. Pragnieniem naszej 

Duszy jest tak zwana mi³oœæ na 100%.

Nazywam j¹ Kryszta³ow¹ Mi³oœci¹

FLIPCHART 12:45 - 14:00 Zofia Nieœcior - Dwupunkt - czyli fizyka 

kwantowa na us³ugach naszego ¿ycia. Jak wykorzystaæ energiê, 

któr¹ mamy wokó³ siebie ? 

10:15-11:15  Brygiga i Bartek - Projektor  Z mi³oœci do podró¿y. 

Podró¿ w kierunku lekkoœci 2018. Ka¿da nasza podró¿ ma swoj¹ 

intencjê, swój zamys³, który prowadz¹c nas przez œwiat, otwieraj¹c 

kolejne zak¹tki naszej duszy. Jesteœmy w danym miejscu, sytuacji - 

bo z ni¹ rezonujemy. Patrzymy wiêc na swoje uczucia, emocje w 

danym miejscu, obserwujemy, staramy siê w tym byæ, bez 

upiêkszania, koloryzowania.

Bo podró¿ to ¿ycie, które toczy siê w sposób w który nam 

najbardziej odpowiada.

FLIPCHART 15:30 - 17:00       Agnieszka Koloch – Horbowicz. 

Porozumienie bez przemocy to nie tylko sposób komunikacji, to 

równie¿ filozofia ¿yciowa, która ca³kowicie odmieni³a moje ¿ycie 

zawodowe i rodzinne. Proponujê przyjrzeæ siê s³owom, których 

u¿ywamy – kiedy mówimy i kiedy… myœlimy. Uczestnikom moich 

warsztatów staram siê pomagaæ w odnajdowaniu tego, co z tego 

co mówi¹ i myœl¹ s³u¿y im i ich bliskim, a co powoduje, ¿e stawiaj¹ 

mury w swoich relacjach. 
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09:00 - 10:00  PROJEKTOR  Praktyki energetyczne. Jakób St¹pór- 

wyk³ad o pracy z energi¹ w oparciu o ró¿ne technologie: praca z 

kamieniami szlachetnymi i jakie mo¿na znaleŸæ dla nich 

zastosowanie , jak pracowaæ z arkuszem Radykalnego Wybaczania i 

co siê kryje za filozofi¹ tego systemu, medytacja uziemienia, 

techniki na oczyszczanie siê oraz bardziej z³o¿ony rytua³ odciêcia, 

który warto znaæ przy transformowaniu bliskich relacji lub wtedy, 

gdy „drogi z siê rozchodz¹”. 

 09:00 - 10:00   Monika Grzeœkowiak - Chirurgia fantomowa- Myœl 

jak skalpel. Ogólna prezentacja chirurgii fantomowej jako metody; 

æwiczenia praktyczne w pracy fantomowej w³asnej i z partnerem. 

Odpowiedzi na pytania. Prezentacja oferty

certyfikowanego szkolenia w metodzie.

18:15-19: 15  Radomir Potok -WeŸ oddech do 

¿ycia. „ Oddech jest inteligentny. Nie jest 

intelektualny. Oddech jest inteligencj¹, która 

komunikuje siê swoistym jêzykiem. Od Twojej 

zdolnoœci do rozumienia jêzyka oddechu zale¿y 

zdolnoœæ do rozumienia siebie, innych, ¿ycia. 

Poznaj niewidzialne piekno oddechu” Micha³ 

Godlewski

14:00- 15:30 Przerwa obiadowa 

17.15 - 18.15  Wiktor Go³uszko wyk³ad Zwi¹zki œcie¿ki ¿ycia. W 

dzisiejszych czasach wszechobecnych zmian relacje miêdzyludzkie - 

bêd¹ce dot¹d przedsiêwziêciem naszych osobowoœci - 

przeobra¿aj¹ siê, by staæ siê ekspresj¹ naszej duszy. Zwi¹zki staj¹ 

siê œwiadome.  

16:45 - 17:45  „Nazywam siê…i to wystarczy" – trening 

samoakceptacji.  Ma³gorzata Potempa i Ewa ¯ukowska.  Jaka 

zale¿noœæ wystêpuje miêdzy spe³nieniem w ¿yciu, a 

samoakceptacj¹?! 

15:30 -17:15    Kamertony wyk³ad i koncert   Sylwia 

Nadgrodkiewicz   Mistrzyni kamertonów. Potrafi nimi 

zdiagnozowaæ blokady w ciele, stany zapalne lub choroby. Co 

wiêcej, potrafi siê z nimi rozprawiæ wibracj¹ kamertonów. Poprzez 

dŸwiêk ustawia i harmonizuje wszystkie czakry i meridiany w ciele.

11:30 - 12:45

 

Joanna Burdziñska - Masa¿ Shiatsu -  20 miejsc 

Zapraszam na skrócony kurs masa¿u, pomasujemy sobie plecy. 

Masa¿ jest przez ubranie.

09:00 - 10.00  Taniec intuicyjny – Medytacja w ruchu.   Joanna 

Siemieñczuk (zapisy)   Cia³o to tworzywo, poprzez które mo¿na 

nawi¹zywaæ g³êbok¹ wiêŸ ze swoim duchem oraz doœwiadczaæ 

¿ycia w bardziej œwiadomy sposób. OdnaleŸæ swoje centrum, swój 

rytm, swoja prawdê i pod¹¿yæ za ni¹. 

10:15- 12:15  Pieœñ Ksiê¿ycowa-Kasia Wêgierska W ka¿dej z nas 

mieszcz¹ siê ró¿ne aspekty Kobiety. Czasem s¹ stabilne i spokojne. 

Czasem przemykaj¹ niezauwa¿one lub kul¹ siê, zapomniane. 

Czasem krzykliwie prosz¹ o nasz¹ uwagê lub przeciwnie, nie prosz¹ 

o nic. Niektóre z nich szepcz¹, inne œpiewaj¹ g³oœno i pewnie, inne 

piszcz¹ wysoko lub przemawiaj¹ wolno i nisko. Niektóre krzycz¹ 

dziko, inne zaœ milcz¹. Mo¿e milcz¹ w nieodkrytej jeszcze prawdzie, 

a mo¿e musia³y siê nauczyæ milczeæ.

17:30 - 18:30 - Gimnastyka S³owiañska – narzêdzie mocy 

wspó³czesnej kobiety- El¿bieta Czaczkowska.  Opowiem o 

s³owiañskiej wizji kobiety i jej roli w rodzinie, œwiecie, o 

pochodzeniu gimnastyki s³owiañskiej, o jej znaczeniu dla cia³a i 

psychiki kobiet. Wyk³ad dla kobiet i mê¿czyzn.

NIEDZIELA

17:00 - 18:00 Izabela Konwiñska „Terapia 

regresywna bez tajemnic” Terapia regresywna 

to holistyczna forma terapii, w ramach której 

dokonujemy

regresji czyli cofniêcia siê i przepracowania 

danego problemu emocjonalnego u jego

Ÿród³a.

12.30 - 14.00 Wiktor Go³uszko - warsztat "Odkryj swoj¹ misjê".  

Jednym z najbardziej uniwersalnych wyzwañ stoj¹cych dziœ przed 

cz³owiekiem jest prowadzenie ¿ycia bardziej twórczego, 

wynikaj¹cego z realizacji ¿yciowej Misji, ¿ycia pozwalaj¹cego mu 

byæ w intymnym kontakcie ze swoj¹ wewnêtrzn¹ moc¹. Ka¿dy jest 

powo³any do tego, by staæ siê jednoczeœnie twórc¹ i liderem - by 

byæ kreatywny i umieæ przewodziæ sobie.  

13:00 - 14:00.  Karol Chmielnicki. Czujê, wiêc… JESTEM „Bycie w 

Sobie - tylko z tego poziomu jesteœmy w stanie w pe³ni panowaæ 

nad naszym ¿yciem. Hontei – Si³a Jednoœci Duszy i Cia³a - to projekt 

poszerzenia œwiadomoœci ludzkiego cia³a. Sesja bazuj¹ca na 

masa¿u staje siê jedynie punktem wyjœcia do g³êbszego 

doœwiadczania ¿ycia - bo kluczem do wewnêtrznej harmonii i 

poczucia Siebie w totalnej akceptacji jesteœmy my sami”. 

10:15-11:30  Ewa i  Jaros³aw Ziólkowscy i Anna Sernawit 

Œlusarska. PROJEKTOR  Czym jest Mandala DŸwieku i jak 

urzeczywistniæ swoje mistrzostwo na ziemi. Mandala DŸwiêku  to 

Wibracja Czystego i Otwartego Serca 

DŸwiêk p³yn¹cy  z Serca do Serca zawsze jest doskona³y. 

Niedoskona³e mo¿e byæ jedynie spojrzenie umys³u, który rozró¿nia  

i ocenia. Jeœli wszyscy jesteœmy w jednym polu wibracji  to tylko my 

tworzymy  wszystko co  z niej wyp³ywa. Daj¹c sobie wiêkszy  spokój  

i zaufanie, relaksuj¹c cia³o  i wychodz¹c poza paplaninê umys³u  

mamy szansê  dostroiæ siê  do siebie  i us³yszeæ  swój prawdziwy 

g³os. Wtedy dŸwiêki  pojawiaj¹ siê naturalnie…. takie jakie s¹ -  s¹ 

nam potrzebne byœmy mogli  uzdrowiæ w sobie to czego potrzebuje 

nasza Dusza by wzrastaæ w Mi³oœci. 

10:15-11:15  Mindfullness -  Iwona Kazimierczak -  20 miejsc   

Trening uwa¿noœci oparty jest na koncentracji na oddechu, 

æwiczeniach zwiêkszaj¹cych œwiadomoœæ cia³a, emocji, myœli.

13:00 - 14:00. Wyk³ad: Kryszta³y i ich ogromne mo¿liwoœci.  

Tworzenie Kryszta³owej Sieci na Ziemi. Kryszta³owe Miejsca 

Mocy. Ewa I Jaros³aw Zió³kowscy. Kryszta³y maj¹ uzdrawiaj¹c¹ 

moc. Jak je uaktywniæ by Nas wspiera³y. Przyspieszaj¹ nasze 

procesy transformacji. Sci¹gaj¹ informacje z wy¿szych wymiarów 

by daæ Nam wskazówki jak postêpowac w ¿yciu. Medytacja z 

kryszta³ami - reset starych programów i aktywacja Boskich 

talentów.

11:45-12:45 Piotr Gutowski - Moda na sukces Hipnoza w Twoim 

¯yciu. 

15:30 - 17:00   Zimoch Barbara Mini warsztat Numerologii 

Wedyjskiej –(proszê zabraæ kredki)-ZAPISY- Barwy Twojego 

Temperamentu .Numerologia wedyjska to dziedzina wiedzy, która 

poprzez liczby opisuje zachowania ludzkie wynikaj¹ce z wp³ywu 

cia³ niebieskich emituj¹cych mierzalne czêstotliwoœci wp³ywaj¹ce 

na ca³¹ naturê materialn¹, w tym na indywidualny temperament 

ludzki.

20:00 - 20:15. Zakoñczenie konwentu.

18:30-20:00 Hatha Joga Alina Waligóra 15 miejsc. £agodna joga 

dla wszystkich.

18:45-19:45 - Byæ i wspieraæ, zamiast wychowywaæ – o wolnej 

szkole w praktyce- Remigiusz Stêpak. Spotkanie bêdzie wyk³adem, 

moj¹ opowieœci¹ o tym czym jest dla mnie relacja z cz³owiekiem, 

relacja z dzieckiem. O byciu towarzyszem w tu i teraz m³odych 

ludzi, o byciu doros³ym w spo³ecznoœci dzieci. Chcia³bym 

opowiedzieæ o wizji naszego miejsca, która oparta jest na widzeniu 

cz³owieka w sposób holistyczny m.in przez pryzmaty rozwoju 

spo³ecznego, emocjonalnego, duchowego, fizycznego, 

artystycznego czy rozwoju poznawczego. Wyrzekaj¹c siê przymusu, 

manipulacji, hierarchii, budujemy œwiat oparty na przyjaŸni 

doros³ego z dzieckiem.

18:00 - 19:45  Warsztaty: Ceremonia Radykalnego Wybaczania 

Ma³gorzata Potempa i Ewa ¯ukowska          Nie musisz nic 

rozumieæ, nie musisz nic odpuszczaæ, nie mo¿esz bagatelizowaæ 

tego co siê sta³o, ale nie wolno Tobie przestaæ marzyæ!!! Poka¿emy 

Ci drogê jak nie rezygnowaæ z siebie i swoich pragnieñ. Zapewniam 

Ciê, nie musisz wybaczaæ, ale… mo¿esz zrobiæ coœ ZAMIAST!!! To 

jest inne spojrzenie na wybaczenie.
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