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Dz ika ORchidea
PRZYJEMNOŚĆ, RELAKS, INSPIRACJA 

Pozwól  sobie  doświadczyć  

przyjemności, relaksu i inspiracji!
Przygotowałyśmy dla Was pakiet
regeneracji  dla Waszego ciała,
duszy i serca!

Co nas czeka:

Spotkamy się w bajecznym miejscu nad naszym polskim  morzem, którego sama nazwa działa kojąco na

ciało i duszę. Miejsce to nazywa się Uzdrowisko-Siebie Blisko www.uzdrowisko.love

Jest to ośrodek rozwojowy, położony w pięknym miejscu w parku krajobrazowym wysoczyzny elbląskiej, 5

minut od Zalewu Wiślanego. Przyjeżdżając tutaj poczujesz się jak w innej krainie, świecie spokoju, magii i

zatrzymania. Będziemy cieszyć się wspaniałym wegańskim jedzeniem, przytulną salą warsztatową sauną,

balią ogrodową a także niezwykłą przyrodą z ogrodem i stawem przy ośrodku.

 

- Każdego ranka będziemy zagłębiać się w starożytną praktykę jogi zwaną Surya Kriya. Surya Kriya jest

matką powitań słońca i jest dobra zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych joginów.

 

- Popołudnia spędzimy w tańcu, w autentycznym ruchu i improwizacji oraz w ekspresji kreacji malowania

intuicyjnego.

 

- Będziemy siadać w kręgach i uczestniczyć w tajemnych rytuałach i ceremoniach takich jak:

 

Przyświecać nam będzie idea Rozkwitającego Kwiatu Dzikiej Orchidei, pełnego energii, ekspresji i

kobiecych wibracji.

 

Podczas tego retreatu oddamy sięz przyjemnościom ciała i ducha oraz pobudzeniu kreatywnej energii

poprzez warsztaty artystyczno-ruchowe.

 

KONCERT GONGÓW    BIODANZA   CACAO i ECSTATIC DANCE  SAUNOWANIA NA ŁONIE NATURY   

Czy czujesz już ten zew?
Jeśli tak to zarejestruj się już dziś
wysyłając maila na:

dzika.orchidea2022@gmail.com

Z podekscytowaniem Zapraszamy Cię na
wspólną egzotyczną podróż - podróż Dzikiej
Orchidei pełnej przyjemności, relaksu i
inspiracji do kreacji własnego życia tak jak
czujecie i pragniecie. 

 
Wraz z Vioriką Zagórowską i Pauliną

Święcańską



Warsztaty są przeznaczone dla Kobiet, które

potrzebują relaksu i odpoczynku na łonie natury, ale

też lubią spędzać czas w aktywny i kreatywny sposób.

Dla kogo to jest?

Zaplanuj to najważniejsze spotkanie!

Spotkanie ze sobą samą w miłości,

akceptacji i relaksie.



SURYA KRIYA
s tarożytna  praktyka  jog i

Na naszym wyjeździe DZIKA ORCHIDEA  poranki będą zarezerwowane specjalnie na

poznanie starożytnej praktyki jogi zwanej SURYA KRIYA. Jest to praktyka jogi, która pochodzi

ze źródła - czyli jest przekazywana zgodnie z tradycją - tak jak jej nauczano wiele, wiele lat

temu. Ja nauczyłam się jej w Aśramie w Indiach u jogina i mistyka Sadhguru. Podczas kursu

poznasz kompletną sekwencję Surya Kriya, która składa się z 21 kroków wraz ze specyficznym

sposobem oddychania.

Jest przekazywana w taki sposób, że będziesz mogła wykonać praktykę samodzielnie w

domu bez pomocy nauczyciela. Zajmuje ok. 20 minut dziennie lub dłużej i nie wymaga

wcześniejszego doświadczenia z jogą.

METODY  I  PRAKTYK I



SURYA KRIYA
s tarożytna  praktyka  jog i

Uczymy się konkretnej praktyki - więc ważne jest żeby wziąć udział we wszystkich

zajęciach ~ od początku do końca ~ są na to przeznaczone  przynajmniej trzy

spotkania.

Praktykę wykonujemy z zamkniętymi oczami. Ale nie martw się ~ wszystko będzie

dokładnie pokazywane wraz z korektami na żywo i na wideo.

Nie mówimy podczas wykonywania asan, ani też nikt nas nie dotyka i nie poprawia

manualnie w trakcie wykonywania praktyki.

Podczas fazy nauki sekwencji  i oddechów ~ będziemy sporo siedzieć na podłodze ~ a

jak pewnie już wiesz ~ praktyka “siedzenia” w jodze jest bardzo  istotna, więc będziemy

ją ćwiczyć wielokrotnie byś poczuła jej wielką moc.

Praktyka jest przeznaczona dla osób po 14 roku życia. Przeciwwskazaniem jest aktywna

przepuklina, bądź wszelkie inne przeciwwskazania zalecone  przez Twojego lekarza.

Jeśli takie są, proszę zgłoś je do prowadzącej przed rozpoczęciem zajęć.

Będąc do tej pory zaznajomioną z różnymi innymi formami jogi, które są dostępne na

zachodzie możesz zauważyć pewne różnice, które tutaj podczas zajęć będą wyraźne.

1.

2.

3.

4.

5.

Surya Kriya jest  starożytną praktyką jogi o ogromnym potencjale. „Surya” oznacza „słońce”,

a „kriya” oznacza „wewnętrzny proces energetyczny”. Jest to oryginalna praktyka, z której

wywodzą się inne formy powitania słońca.

Zobacz krótki filmik o praktyce Surya Kriya:

https://youtu.be/R0KamoaCPk4

Surya Kriya obejmuje kilka aspektów, które
wzbogacą Twoje życie:

Rozwija jasność umysłu i skupienie
Zwiększa wigor i witalność
Wyrównuje poziom hormonów w organizmie
Przygotowuje do głębszych stanów medytacji
Wzmacnia ciało i ducha



Podczas tego warsztatu

będziemy tworzyły swoją mapę

myśli, w których wyzwolimy się

od ograniczeń, które nas

blokują w doświadczaniu pełni

życia. Inspiracją do tego

warsztatu jest technika

neurografiki i pracy na

poziomie artystycznym i

psychologicznym. Podczas

warsztatu będziemy używały

bloków technicznych,

kolorowych flamastrów lub

kredek ołówkowych oraz

czarnych cienkopisów.

Warsztat  malowania

intuicyjnego  z  elementami

NEUROGRAFIKI

WARSZTATY Z
MALOWANIA 

 I n tu icy jnego  w  naturze

Warsztat będzie inspirowany

techniką Vedic Art malowania

intuicyjnego. Będziemy na

płótnie dowolnej wielkości

odciskać część swojego ciała

(pomalowane w pierwszej

kolejności płótno lub ciało), w

której skumulowane są emocje

do uzdrowienia. W dalszej

kolejności będziemy malować

uzdrawiający obraz mocy. Cały

proces odbędzie się na świeżym

powietrzu bez ograniczenia, że

coś pobrudzimy czy zniszczymy.

Będziemy mogły w pełni uwolnić

swoją kreatywność i wyzwolić

swoją moc. Malujemy farbami

akrylowymi. 



Podczas tego warsztatu

doświadczymy kontaktu z przyrodą

ponieważ cały warsztat odbędzie

się na świeżym powietrzu na trawie.

Skorzystamy z fizycznej i

pobudzającej rozgrzewki opartej

na technice animal flow a

następnie popracujemy z

kreatywnością poprzez kompozycję

przestrzenną i wtapianie się w

elementy przyrody. Na koniec

rozciągniemy ciało i skupiam się na

integracji z naszym naturalnym

oddechem.

KI to technika tańca współczesnego, która

bada możliwości poruszania się razem z jednym

lub wieloma partnerami podczas połączenia

poprzez zmieniający się punkt kontaktu. Kontakt

fizyczny jest punktem startowym poszukiwań, jak

poprzez dotyk i ruch komunikować się z samym

sobą, drugą osobą, podłogą, przestrzenią w

improwizacji tanecznej poprzez improwizację

ruchową. Na elementy techniki KI składają się

elementy związane z przenoszeniem i

świadomością masy ciała, dzieleniem masy,

przeciwwagą, przetaczaniem, opadaniem,

podtrzymywaniem i podnoszeniem. KI, jako

metoda wykorzystująca somatyczną pracę z

ciałem, pozwala uwolnić umysł od rezultatu,

dzięki czemu uczy uważności, akceptacji ,

obecności, otwartości, kreatywności, a także

przekraczania własnych granic.

SITE SPECYFIC
 movement

KONTAKT -
IMPROWIZACJA



RA bada relację pomiędzy poruszającym się a świadkiem, między

patrzeniem a byciem widzianym, daje czas i przestrzeń na doświadczenie i

studiowanie impulsów wewnętrznych poprzez uważne słuchanie siebie.

Metoda umożliwia eksplorację sposobów, w jaki obserwujemy oraz

interpretujemy ruch innych. Ruch Autentyczny może być formą medytacji,

terapii, a także drogą rozwoju. Praktykowany w poczuciu akceptacji i

szacunku stwarza możliwość głębszego poznawania siebie, poszerzania

świadomości oraz doświadczania i badania relacji między ruchem i

bezruchem. Pomaga odkryć własną kreatywność, zaufać procesowi

twórczemu i spotkać się z pełnią uważności. Dąży do odkrycia obecności, z

której jasno postrzegamy to co jest.

RUCH
autentyczny



Biodanza pomaga otworzyć się bardziej na

życie, pobudzić witalność, zdolność

odczuwania przyjemności w ciele, pogłębia

umiejętność nawiązywania bliskich relacji z

innymi, pomaga w wyrażaniu emocji,

pobudza kreatywność a wszystko to w

atmosferze lekkości, zabawy, radości.

Biodanza wzmacnia te fragmenty nas, które

są zdrowe, skupiając się na tym co w nas

dobre. Jest to metoda, gdzie poprzez

specjalnie skomponowaną sekwencje

“ćwiczeń” przy odpowiednio dobranej

muzyce, gdzie wykorzystywany jest taniec,

ruch, spotkania z innymi osobami zbliżamy

się do nas samych. Podczas zajęć nie

rozmawia się, żeby jak najgłębiej wejść w

doświadczenie tu i teraz. Biodanza pomaga

dotknąć głębokich uczuć i zbliżyć się do

wyrażania w życiu swojej pełni.

Podczas jednego z wieczorów zaprosimy

Was na niezwykły koncert na misach

tybetańskich i kryształowych gongach,

który jest jedną z wielu atrakcji

proponowanych przez Uzdrowisko LOVE.

Wibracja instrumentów wpływa kojąco na

ciało i emocje dlatego podczas koncertu

wszystkie będziemy leżały rozluźnione na

kocach na podłodze i przyjmowały masaż

dźwiękiem.

Improwizacja ruchowa do muzyki

elektronicznej. Specyfiką tego

doświadczenia jest narastający charakter

muzyki od spokojnego i delikatnego do

maksymalnej eksplozji rytmów i barwy

dźwięków, które będą poruszać ciała i

dusze znajdujące się w przestrzeni.

Można tańczyć solo, w parze w większej

grupie, zmieniać poziomy ruchu, tempo i

nastroje – improwizacja i aktywny

odpoczynek ciała i ducha!

Ecstatic dance to nieskrępowany wyzwolony

taniec uwalniający ciało, poruszający duszę,

burzący granice, pokonujący nudę,

wzbudzający kreatywność, przywracający

nadzieję, naturalnie piękny. Wyłaniający się

taniec będzie otwierał na innych ludzi,

stanie się rytuałem, wspomoże wewnętrzną

harmonię, dogłębnie poruszy, będzie

współgrał z rytmem ziemi.

Relacja z cacao jako rośliną ma wiele

warstw.

Jest warstwa stricte fizyczna, w której ten

superfood oddziaływuje na nasze ciało

odżywiając je. Jest też warstwa duchowej

relacji, której korzenie sięgają czasów

celebracji w Ameryce Środkowej i

Południowej. Jest również warstwa alchemii -

wzajemnego wpływu cząsteczek i związków

zawartych w cacao na nasze samopoczucie,

naszą kreatywność, czy stan naszego ducha. I

jest również warstwa związana z

opowieściami w których zachowana jest

pamięć o cacao w mitach, rysunkach czy

momentach w dziejach gdy cacao było

walutą.

Będziemy dzielić się z Wami wszystkimi

warstwami naszego rozumienia i czucia

Theobroma Cacao ( Theos - Bóg; Broma -

Pokarm), zapraszając do wspólnej celebracji

aby ukazał się nam ten wielobarwny wachlarz

rośliny, którą tak pokochaliśmy.

CEREMONIA
dźwięk iem

ECSTATIC DANCE
przy  ognisku

BIODANZA

CACAO
ceremonia



 

Ośrodek dysponuje pokojami 2,3 i 4

osobowymi z łazienkami. Pokoje będą

przydzielane wg indywidualnych

preferencji (np. przyjazd z koleżanką) i

kolejności zgłoszeń.

ZAKWATEROWANIE

WYŻYWIENIE

Podczas 6 dni pobytu proponujemy

również oczyszczanie i detox

organizmu. Nasza dieta będzie

wegańska wykorzystująca świeże

produkty. Wszystkim uczestniczkom

proponujemy 3 pełne posiłki w ciągu

dnia. W ciągu całego dnia do

dyspozycji będzie woda, kawa i

herbata. 



Cena za 6 dniowe warsztaty obejmuje:

- nocleg w pokojach 2,3, 4 osobowych, 

- wyżywienie wegańskie (śniadanie, obiad, kolacja + napoje),

- 30 godzin warsztatów, 

- 5 warsztatów z poranną jogą (każdy po 2 h),

- 5 warsztatów kreatywnych z ruchem i malowaniem (każdy po 2/3 h),

- 5 wieczornych ceremonii (krąg kobiecy, biodanza, koncert na gongach tybetańskich,

sauna i bania, ceremonia cacao połączona z ecstatic dance przy ognisku) (od 2 do 3 h)

1600 pln płatne do końca kwietnia 2022

1800 pln płatne do końca maja 2022

2000 pln płatne w czerwcu 2022

Zadatek w wysokości 600 pln gwarantuje miejsce.

Warsztat będzie miał limitowaną liczbę miejsc.

Fundacja ma możliwość wystawienia faktury.

Materiały plastyczne (1 podobrazie dowolnej wielkości, farby akrylowe w dowolnych

kolorach, pędzle, blok techniczny A4, kredki lub flamastry, czarny cienkopis

wodoodporny) przywozisz ze sobą. Jeśli chcesz abyśmy my o to zadbały i kupiły dla

Ciebie materiały to dolicz dodatkowy koszt materiałów do ceny - 200 pln za materiały

od osoby.

Dane do przelewu:

Fundacja Artystyczna PERFORM

Nr konta: 85109018700000000137060360 Santander Bank Polska S.A.

W tytule prosimy o wpisanie:

Imię, nazwisko + DZIKA ORCHIDEA 2

Pełną kwotę należy wpłacić w danym miesiącu kiedy obowiązuje określona zniżka. 

OPŁATY



Jestem joginką i artystką. Uczę

miękkiej i czułej relacji ze

samym/ą sobą poprzez oddech,

ruch i twórczość. Głęboko czuję,

że poprzez malowanie łączymy

się z naszą witalną energią,

wibracją kolorów i głębią życia.

A obrazy, które powstają z

takiego połączenia prawdziwie

ożywią każdą przestrzeń.

„Fascynuje mnie tajemnica i

głębia życia i twórcza energia,

która zarządza tym wszystkim.

Podążając tą drogą, wiem że z

każdym krokiem mogę odkryć

znacznie więcej… Znacznie

więcej niż mogę się sama

spodziewać…” Viorika ostatnie

lata mieszkała i pracowała w

Tajlandii, uczyła jogi i

pracowała również w

Singapurze, Afryce Południowej,

Indiach, Hiszpanii i w Polsce.

www.yogaandarts.com

prowadząca

VIORIKA
ZAGÓROWSKA



 

Choreografka, performerka,

animatorka kultury. 

Absolwentka Państwowej Szkoły

Muzycznej I i II stopnia na wydziale

rytmiki, Uniwersytetu

Zielonogórskiego studiów I stopnia

na kierunku Animacja Kultury i Sportu.

Pedagog instruktor tańca

współczesnego uznany przez

Narodowe Centrum Kultury.

Absolwentka Wyższej Szkoły

Psychologii Społecznej w Warszawie

studia II stopnia na kierunku

kulturoznawstwo oraz kinetografii R.

Labana w Instytucie Choreologii w

Poznaniu. Absolwentka Uniwersytetu

Warszawskiego na kierunku

menedżer kultury, Uniwersytetu

Łódzkiego – produkcja teatralna,

Szkoły Głównej Handlowej -

zarządzanie projektami. 

Certyfikowany instruktor animal flow

i pilates. Prowadzi sesje

indywidualne coaching ruchowo -

oddechowy.

 

Doświadczenie i praktykę

zawodową zdobywała również na

międzynarodowych festiwalach i

coachingach w całej Europie a

także w Izraelu, Brazylii, Indiach,

Rosji, Turcji, Australii, Indonezji, USA i

Japonii. Jako choreograf do tej

pory stworzyła ponad 30

choreografii autorskich m.in. ,,Motyle

2046”, ,,Doskonała para”,

,,Surogaci”, ‘ENEMY’, „EXIT” które były

pokazywane na polskich i

zagranicznych festiwalach.

Obecnie współtworzy Fundację

Artstyczną PERFORM

www.perform.org.pl , Najważniejsze

projekty fundacji to m.in.

Międzynarodowy Festiwal Tańca

Warsaw CI Flow

www.polandcontactfestiwal.com 

 ŚWIĘCAŃSKA
prowadząca

PAULINA



Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na

adres: 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod

numerem telefonu:+48 607293638

Po wpłacie zadatku każda z uczestniczek otrzyma

potwierdzenie wpłaty oraz szczegółowy

harmonogram warsztatów.

ZGŁOSZENIA

Będziemy przestrzegać wszystkich zasad

bezpieczeństwa, które w obecnym czasie będą

obowiązywały w Polsce. Zapewniamy również, że

w Uzdrowisku będzie przybywała wyłącznie nasza

grupa warsztatowa.

OBOSTRZENIA
względem  cov id- 19

dzika.orchidea2022@gmail.com



Organizatorem warsztatów DZIKA ORCHIDEA 2 jest
Fundacja Artystyczna PERFORM, które od 2011 roku
realizuje projekty artystyczne, edukacyjne i społeczne
współpracując z artystami i pedagogami z różnych
dziedzin sztuki. Mamy duże doświadczenie w realizacji
projektów edukacyjno-artystycznych, gwarantujemy
także wysoką jakość warsztatów prowadzoną przez
profesjonalną kadrę. Zależy nam aby, każde działanie,
które jest markowane przez Fundację Artystyczna
PERFORM miało wpływ na rozwój i podwyższenie
wibracji uczestników i uczestniczek. Staramy się
zmieniać świat naszymi marzeniami i zależy nam aby
wszyscy mieli odwagę i szansę marzyć z pasją i
zasięgiem do czego podczas warsztatów będziemy
zachęcać.

Więcej o projektach Fundacji Artystycznej PERFORM
można poczytać na naszej stronie, FB oraz Instagramie
www.perform.org.pl
https://www.facebook.com/art.perform
https://www.instagram.com/perform.art.foundation/

ORGANIZATOR


