
BEZPŁATNE SZKOLENIA w WSEiP 
 
 

MOTYWACJA I ROZWÓJ OSOBISTY 
 

„Nie ma na ziemi niczego, czego nie mógłbyś osiągnąć - jeśli tylko zaakceptujesz fakt, 
że możesz to zrobić” 

Robert Collie 
 

Szkolenie pokazujące w jaki sposób odkryć w sobie niezwykłe zasoby i uwolnić niezwykłe 
zdolności. Naucz się jak przyciągać okazje, ludzi i zdarzenia, dzięki którym osiągniesz dowolny cel! 
Pokażemy Ci niewykorzystaną siłę, która tkwi w Tobie, wiedzę, której zrozumienie przyniesie Ci radość 
i szczęście we wszystkim co robisz! W oparciu o najważniejszą zasadę naszego życia, która mówi, że 
stajemy się tym o czym najczęściej myślimy pokażemy Ci w jaki sposób osiągnąć to co chcesz w swoim 
życiu oraz w jaki sposób przejąć kontrolę nad swoim życiem. 

 
Prowadzący: Lesław Dach 
Czas trwania: 1,5- 2 godzin 
 
 

MOWA CIAŁA 
I OCENA OSOBOWOŚCI POPRZEZ WYGL ĄD 

 
Mówiąc o komunikacji, znaczna większość ludzi ma na myśli komunikację werbalną, czyli to co 

mówimy i jakich słów używamy. Tak naprawdę słowa odpowiedzialne są z bardzo małą cześć 
komunikacji. Najważniejsze bowiem w komunikacji są wrażenia wzrokowe, które w dużej mierze zależą 
od mowy ciała. Nasze słowa odpowiadają jedynie za 10 % procesu komunikacyjnego, 40 % informacji 
wyraża modulacja naszego głosu, a pozostałe 50 % wyraża mowa naszego ciała – komunikacja 
niewerbalna. 

Naucz się co mówią ludzie, gdy milczą! To w jaki sposób się ubierasz, sposób noszenia ubioru, 
sposób uczesania oraz sam dobór ubioru daje dużo informacji o tym co dzieje się w Twoim wnętrzu. To 
jakiego koloru ubranie nosimy, w jakiej cześć garderoby jest podświadomym wysyłaniem informacji do 
otoczenia o nas samych. Podobnie jest z obuwiem, ozdobami, tatuażami…etc. Każdy z tych elementów to 
podświadoma informacja o nas samych. Zdobądź wiedzę, która pomoże Ci poznać osobowości ludzi, z 
którymi masz do czynienia na co dzień: w pracy, w domu, w szkole, na ulicy…wszędzie. 

 
Prowadzący: Marzanna Kwaśniewska 
Czas trwania: 1,5- 2 godzin 
 

 
MEDYCYNA ENERGOINFORMACYJNA 

 
Medycyna energoinformacyjna jest nauką zupełnie nową w Polsce. Zajmuje się człowiekiem jako 

całością, to znaczy: ciałem fizycznym, energetycznym, 
energoinformacyjnym i duszą. Człowiek chory, który poddaje się terapii, wraca do 
zdrowia fizycznego, zmienia się jego osobowość w lepszą stronę, poprawia się jego los. Jest bardzo starą 
nauką. Wiedzę o kanałach energetycznych posiadali już kapłani egipscy, którzy otrzymali ją od 
cywilizacji Sumerów. 
 
Prowadzący: Tadeusz Sic 
Czas trwania: 1,5- 2 godzin 


