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Pracuję jako instruktor jogi w Gnieźnie, oraz jestem organizatorem różnych warsztatów i 

szkoleń, dotyczących nowych doświadczeń w zakresie pracy z ciałem, oraz wzbogacania 

życia poprzez komunikację „ Porozumienia Bez Przemocy” opartej o NVC (Nonviolet 

Communication). 

 

Jestem współzałożycielem Cursus Profilaktyka Promocja Zdrowia w Gnieźnie, gdzie są 

prowadzone zajęcia Jogi, Tai Chi, Qigong, TRE, Dietoterapia, oraz warsztaty i szkolenia 

promujące zdrowy tryb życia. 

 

Poprzez zbiór moich szkoleń, jak i wszystkich doświadczeń życiowych, dziś dzielę się 

tym, co dla mnie jest ważne. Poznając metodę uwalniania napięć TRE, zmieniłem się ja, jak i 

moje życie. A teraz dzielę się również tym, z innymi. Ze mną było tak, iż nie było łatwo i 

potrzebowałem wiele pracy nad sobą, aby uruchomić i poczuć wibracje. Praca ta, była i jest 

nadal dla mnie wielką przygodą, poznawania siebie. 

 

Dziś z całą pewnością, odpowiedzialnością, oraz z szacunkiem do ciała ludzkiego 

zachęcam do pracy nad sobą, po to aby cieszyć się życiem, bo każdy na to zasługuje. 
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I work as a yoga instructor in Gniezno, and I am the organizer of various workshops and 

training on the new experience of working with the body, and enrich life through 

communication "Agreement Without Violence," based on the NVC (Nonviolet 

Communication). 

I am a co-founder of Cursus Prevention Health Promotion in Gniezno, where yoga classes 

are held, Tai Chi, Qigong, TRE, Dietoteraphy, workshops and training to promote a healthy 

lifestyle. 

 

Through a collection of my training, and all the experiences of life, today I share what is 

important to me. Getting to know the method of releasing tension TRE, I changed to me and 

my life. Now I share the same as that of the others. With me it was so that it was not easy and 

I needed a lot of work on myself to run and feel the vibration. This work was and still is a 

great adventure for me, getting to know myself. 

Today, with certainty, responsibility, and respect for the human body, I encourage you to 

work on yourself, in order to enjoy life, because everyone deserves it. 
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