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PROGRAM WARSZTATU „TERAPIA EDUKACYJNA W WEEKEND” 

1. Charakterystyka sfer osobowości człowieka (sfera: narządu ruchu, narządów wewnętrznych, psychiczno-

duchowa, środowiskowo-społeczna i inne) oraz związki przyczynowo skutkowe zachodzące pomiędzy 
poszczególnymi sferami. Znaczenie tych sfer dla samopoczucia psychicznego i fizycznego. 

2. Dlaczego stres psychiczny powoduje reakcje w narządzie ruchu np.: napięcie mięśni, ból, zawroty głowy, 
zaburzenia równowagi i wiele, wiele innych. Skuteczne sposoby opanowania ww. objawów. 

3. Charakterystyka wzorców rodzicielskich i ich wpływ na funkcjonowanie narządu ruchu oraz narządów 
wewnętrznych: związek z fizycznością człowieka: 

 zespół dna miednicy (objawy w rejonie krocza, zaburzenia wypróżniania, zaburzenia seksualności, 
zaburzenia w oddawaniu moczu i inne) 

 zespół systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego (bóle głowy, bóle zębów, zgrzytanie 

 zębami i inne) 

4. Postawy ciała niskiej samooceny: 

 postawa dyrektorska 

 postawa kogucia 

 postawa zrezygnowanego 

Przyczyny, konsekwencje oraz sposoby korygowania postaw niskiej samooceny w fizyczności i emocjonalności 
człowieka. 

5. Co to są zawieszenia emocji w ciele wg Lowena (uzupełnione w TMH), charakterystyka: 

 zwieszenie emocji typu „wieszak” 
 zawieszenie emocji typu „hak na mięso” 
 zawieszenie emocji typu „stryczek” 
 zawieszenie emocji typu „strach na wróble” 

Konsekwencje zawieszeń emocji w ciele pod postacią konkretnych objawów w narządzie uchu, w narządach 
wewnętrznych oraz w emocjonalności człowieka. 

6. Dlaczego moje mięśnie są „twarde jak kamień”? Co zrobić żeby odzyskać ich elastyczność i umiejętność 
rozluźnienia? 

7. Jak naprawiać relacje, kontakty z bliskimi, z otoczeniem bliższym i dalszym. Sposoby porozumiewania się / 
komunikacji na poziomie własnym (wewnętrznym) oraz zewnętrznym: 

 nieumiejętność porozumiewania się, jako jeden z czynników doprowadzających do dolegliwości i chorób 

 zasady porozumiewania się zewnętrznego i wewnętrznego - możliwości zmian na poziomie komunikacji 

zewnętrznej 
 charakterystyka świadomości prosperującej (sukcesu) oraz świadomości ubóstwa (klęski) za N. 

Zacharewicz - indywidualny test/ankieta 
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8. Znaczenie osiągania celów życiowych, realizowania marzeń, spełnienia osobistego i zawodowego dla zdrowia 

człowieka. Charakterystyka cykli energetycznych (za N. Zacharewicz) – indywidualny test/ankieta. Możliwości 
zmian w dziedzinie osiągania. 

9. Rola myśli człowieka, jako czynnika „chorującego” oraz „leczącego”. Sposoby reagowania na poziomie myśli: 

 charakterystyka myśli przeciążających 

 charakterystyka myśli służących zdrowiu 

 metody pracy z myślami przeciążającymi – wg Racjonalnej Terapii Zachowań, wg 5 zasad zdrowego 

myślenia 

 dyscyplina myślowa 

 rytuał osiągania i wizualizacje – techniki do pracy z myślami 

10.Sposoby rozpoznawania i wyrażania emocji, uczuć, poczuć. 

 poczucie winy i poczucie krzywdy – proces wybaczania, pojednania i wdzięczności. 

11.Znaczenie równowagi pomiędzy trzema stanami wewnętrznymi: Rodzicem, Dzieckiem, Dorosłym w nas - wg 

analizy transakcyjnej Ericka Berne’a. Sposoby wzmacniania dziecięcej radości, optymizmu, naturalności, 
niezależnie od wieku. 

12.Podsumowanie. 


