
Jasnowidz Robert Chmieliński zaprasza na:
V Zlot Czarownic Czarodziejów, Uzdrowicieli i miłośników rozwoju

osobistego, czyli spotkanie integracyjne na Podhalu”
Gliczarów Górny Willa Skorusyna.

www.skorusyna.pl
Termin: 23.09.2021-26.09.2021

Cena: 450 zł/osoba/dojazd własny
W cenie:
3 noclegi/4 dni w Willi Skorusyna pokoje: 2, 3,4– osobowe, parking,
sauna, wyżywienie HB - śniadania i obiadokolacje. Program integracji według
agendy dostępnej w późniejszym terminie. W programie min. Wizyta w 
górskim ośrodku naturoterapii "Esencja Zdrowia". Wykłady i prelekcje 
przygotowane przez uczestników Zlotu. Zajęcia z magii i medycyny ludowej, 
medytacje w plenerze. Udział w programie obowiązkowy!!! 
Cena nie zawiera: imprez fakultatywnych:
wyjazdu do term oraz wycieczki fakultatywnej. 
Płatne we własnym zakresie:
masaże, własne zamówienia, produkty regionalne. 
Zaproszenie kierowane jest do doradców duchowych, uzdrowicieli którzy na 
co dzień zajmują się branżą ezoteryczną, przyjaciół, znajomych oraz ich 
rodzin  Uwaga, ilość miejsc ograniczona !!! 
Rezerwacja miejsc i zapisy przyjmuje Willa Skorusyna
Kontakt do ośrodka www.skorusyna.pl Willa Skorusyna Gliczarów Górny ul. 
Wierchy 18. 34-425 Biały Dunajec
tel. kontaktowe 18 20 773 75, 504 235 852

http://www.skorusyna.pl/?fbclid=IwAR2S1Cx2q8Z9n5rwTLQ8Vkzu4HEU1Dsr40-zC3pNCEQnwzY_8-er0Y7cntw
http://www.skorusyna.pl/?fbclid=IwAR0gfeXSsr2iTWaeZ0Uo6YSO0u5iUMxbQTldsmmvYDQVFjGgZ8qKE2xuKGw


AGENDA

„Zlot Czarownic, Czarodziejów, Uzdrowicieli i miłośników rozwoju 
osobistego,czyli spotkanie integracyjne na Podhalu”

Gliczarów Górny Willa Skorusyna 
www.skorusyna.pl

Termin: 23- 26.09.2021.

 !!! U W A G A !!! udział w programie obowiązkowy !!!

23 wrzesień, czwartek integracja …..

od godz: 14:00 

Zakwaterowanie w Willi Skorusyna Gliczarów Górny 

ul. Wierchy 18. 34-425 Biały Dunajec 

tel. kontaktowe 18 20 773 75, 504 235 852 

godz:  17:30 

Obiadokolacja z lampką wina.

Wspólne spotkanie, omówienie programu, powitanie i krótka prezentacja

uczestników.

godz: 19:00 

Czas wolny przy barze :-) plotki z kraju i ze świata :-) 

24 wrzesień, piątek  coś dla duszy, ciała i zdrowia.......

godz: 08:30 – 10:00 

Śniadanie

godz: 10:30 Punktualnie !!!

Wyjazd samochodami  do Esencji Zdrowia czyli Górskiego Ośrodka 

Naturoterapii, 

godz: 11:00 – 13:00 

Zajęcia w Górskim Ośrodku Naturoterapii  (strój sportowy typu dres :-) 

godz: 14:00 – 14: 30 

Przy kawie, herbacie i cieście o swoich działaniach ezoterycznych 

opowiedzą: 

Anna Gornia, Barbara Sobczak, Magdalena Szast.

godz: 14:30 – 15:30

Zbigniew Poliszczuk poprowadzi zajęcia z muzykoterapii.

http://www.skorusyna.pl/?fbclid=IwAR1z5UzT_5YiG0rrKtH9is-Dg9nNRO7VCxOtp81tq_U3wLG2fz3Glz8KQNA


godz: 16:00 – 17:00 

Ewa Bodnicka - Adamczyk zaprezentuje właściwości i działanie kamieni 

naturalnych. Istnieje możliwość zakupu biżuterii z kamieniami 

szlachetnymi.

godz: 17:30  

Obiadokolacja 

Czas wolny, sauna, masaże. 

godz: 22:00 

Integracja w pokojach, degustacja nalewek regionalnych zakupionych 

we własnym zakresie :-)

i kto wie co jeszcze się będzie działo…..:-)   

25 wrzesień, sobota  

godz: 08:30 -10:00 

Śniadanie

Dla osób wyjeżdżających na targ śniadanie od godz: 08:00

Czas wolny na wyjazd do Nowego Targu, na jeden z największych 

bazarów Podhala, ewentualnie, na odwiedzenie pobliskich term.

godz: 14:00 – 15:30

Magdalena Szast wprowadzi nas w świat jogi i medytacji.

godz: 16:30 -17:30 

Monika Sarka poprowadzi medytacje przy dźwiękach mis i gongów 

tybetańskich. 

godz: 17:30 

Obiadokolacja, czas wolny,  

dla chętnych ( fakultatywnie) wyjazd do term w Bukowinie Tatrzańskiej 

lub Białce, czas wolny na zwiedzanie Zakopanego i okolic.

                                                                                                                                                                



26 wrzesień, niedziela relaks......

godz: 08:30 – 10:00 

Śniadanie (ostatni posiłek w cenie)

Czas wolny na rozmowy, wymianę kontaktów, i podsumowanie 

spotkania, zwiedzanie okolic lub wyjazd do term.

Odbiór zamówionych produktów regionalnych.

.

Uwaga od godz 10:00 do 15:00 w gabinecie masażu

Anna Gornia będzie wykonywała zabiegi bioenergoterapii 

połączone z badaniem radiestezji medycznej. 

Pełen zabieg 60 minut w cenie 100 zł, 30 minut 50 zł.

Ewa Bodnicka - Adamczyk będzie sprzedawała biżuterię z kamieni 

szlachetnych.

Barbara Sobczak dla chętnych wykona oczyszczanie woskiem, 

1 zabieg w cenie 50 zł, 3 zabiegi 100 zł.

Magdalena Szast zaprasza na konsultacje zdrowotne z zakresu 

medycyny chińskiej i psychodietetyki w cenie 120 zł 

godz: 15:00 

Wykwaterowanie.

Istnieje możliwość przedłużenie doby hotelowej od niedzieli do 

poniedziałku, z obiadokolacją i śniadaniem w cenie promocyjnej 90 

zł/osoba

Uwaga: program może ulec zmianie!


