
Letni Uniwersytet Zdrowia / edycja  Kocham Zioła – 15 i 16 sierpnia 2020 

Ramowy program 

 

Wykłady sobota 15.08.2020r. 

Rozpocznie KONCERT BĘBNÓW 

Centrum Medycyny Naturalnej i Psychoterapii w Katowicach zaprezentuje bogatą wiedzę 
swoich specjalistów:  

Piotr Rzetecki - temat wykładu-Bóle kręgosłupa odcinka lędźwiowego- jak sobie pomagać. 

Beata Paterska – coach, doradca życiowy, trener personalny, wgląd i prognozy życiowe na 
podstawie kart tarota 

Natalia Slipińska – Psycholog, psychoterapeuta, trener personalny – poprowadzi warsztat 
„Zdolności paranormalne - jak z nich korzystać” 

Ewa Ślęzak - Fitoterapeuta, zielarz, chirolog. Konsultacje z zakresu zdrowia, 
psychodiagnostyka z dłoni, porady zielarskie, recepturowe, kosmetyki ziołowe 

Tomasz Niemczyk – zdrowie w holistycznym ujęciu, terapia oparta na biologii totalnej, 
kinezjologii, medycynie chińskiej; Prezentacja warsztatu „Depresja – masz wpływ na swoje 
myśli” 

Grzegorz Szewczyk i Adam Krzoska przeprowadzą seans bioenergoterapeutyczny 

Anna Szteliga – biotronik - wykona koncert misami tybetańskimi, dzwonkami i gongami 

Ewa Kłobus i Zofia Wieczorek przeprowadzą wykład nt. wiedzy astrologicznej 

Władysław Batkiewicz -Koherencja serca i mózgu – wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne  

R. Kosznik -Czy kobiety muszą chorować? - odpowiedź wg Totalnej Biologii / co jest przyczyną raka 

piersi i narządów rodnych kobiet  

W czasie targów na stoisku Centrum Medycyny Naturalnej i Psychoterapii nasi specjaliści 
prowadzić będą porady i konsultacje.     

Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych - partner wydarzenia 

D. Szczygieł -Konopie przemysłowe – zastosowanie i zalety  

T. Stanisz -Pułapki umysłu   

Ł. Drajkowski -O produktach pszczelich  

B. Byczkiewicz -Zielarskie receptury klasztorne   

J. Pargieła -Średniowieczne zioła płucne w Zielniku Syreniusza  



lek med. M. Nawrocka -Naturoterapia w terapii zaburzeń hormonalnych 

Ł. Stanisz- Praktyczne wykorzystanie instynktu  

J. Nestorowicz – Kiegiel -Odpowiedzialność zawodowa zielarza i naturopaty   

B. Byczkiewicz -Klasyczne mieszanki ziołowe – inauguracja książki 

Warsztaty sobota 15.08.2020r: 

Centrum Medycyny Naturalnej i Psychoterapii w Katowicach 

H. Jurkowska -Oddziaływanie adaptogenów we współczesnych chorobach cywilizacyjnych / szkolenie 

dla lekarzy   

 N. Slipińska - Zdolności paranormalne - jak z nich korzystać   

W. Batkiewicz -Starosłowiański Masaż Brzucha cz. I   

D. Pachnik -Dziedziczenie emocji  

Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych 

M. Majewska -Jadalne kosmetyki   

M. Wojtkowiak- Luksusowe kosmetyki naturalne tworzone indywidualnie  

Ł. Drajkowski -Jak zrobić nalewkę propolisową   

D. Szczygieł- Konopie – zastosowanie w codziennym życiu  

 M. Ożarowska -Poduszki ziołowe – dla zdrowia i relaksu  

M. Pietrosinska- Ziołowe rytuały piękna – pielęgnacja włosów  

Wykłady niedziela 16.08.2020r.  

Centrum Medycyny Naturalnej i Psychoterapii w Katowicach 

W. Batkiewicz- Koherencja serca i mózgu – wpływ na energetykę rąk  

Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych 

 Ł. Stanisz -Zwierzę mocy i cienia – jako symbole psychiki człowieka 

E. Rogala-Mydła naturalne – od sposobu przygotowania po zalety stosowania  

J. Karydnia- Żywe octy – dobroczynna moc fermentacji   

 dietetyk K. Paprotny- Związki aktywne wybranych produktów i ich wpływ na odchudzanie  

A. Smakosz- Przetwory z owoców i ziół – receptury   



dr A. Oponowicz -Ziołolecznictwo dolegliwości kobiecych  

D. Gudaniec -Sekret konopi – układ endokannabinoidowy   

J. Pargieła -Rola olejów w diecie wspierającej pracę mózgu i koncentrację   

J. Nestorowicz – Kiegiel -Zioła w obrzędach – między magią a religią  

Warsztaty niedziela 16.08.2020r.: 

Centrum Medycyny Naturalnej i Psychoterapii w Katowicach 

D. Pachnik- Dziedziczenie emocji  

W. Batkiewicz -Starosłowiański Masaż Brzucha cz. II  

Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych 

B. Byczkiewicz -Mieszanki herbaciane i ziołowe – tanie, zdrowe i naturalne   

dr A. Oponowicz- Środki czystości bezpieczne dla zdrowia   

dr R. Pawłowski- Profesjonalna i spersonalizowana pielęgnacja ciała na bazie ręcznie robionych 

specyfików   

Blok Holistic Lifestyle  

• Jak znaleźć w sobie inspirację i motywację do zmian – mówca motywacyjny  

• Trening z Klaudią Szczęsną LIVE – Turbo Spalanie  

• Joga LIVE  

• Akupunktura kosmetyczna – wprowadzenie  

• Kosmetyka  

• Program mentoringowo-marketingowy dla trenerów Sport & Beauty  

 

Cena biletu wstępu na 1 dzień / 4 h – 12 zł. Wszystkie wykłady dla 

odwiedzających są w cenie biletu  

Warsztaty płatne, na zapisy (ceny podane zostaną w szczegółowym programie 

na stronach www) – prosimy o kontakt z biurem targów pod nr tel.: (32) 257 08 

39, 501 691 587,602 483 699 

BLOK HOLISTIC LIFESTYLE / niedziela 16.08.2020 – 30 zł 

Bilety można kupić bezpośrednio w biurze targów w przedsprzedaży: Al. 

Korfantego 2 (I piętro, wejście z tyłu budynku), Katowice, lub przed wejściem 

na wydarzenie, lub dokonując wpłaty na konto:  



ING BANK ŚLĄSKI  39 1050 1243 1000 0090 8096 0389 

 

lub w dniu targów w kasach targowych na terenie obiektu  

 

Szczegółowy program zostanie zamieszczony niebawem na stronach i będzie 

rozdawany podczas imprezy :  

www.biolit.pl; www.grella.pl; www.blizej-zdrowia-blizej-natury.pl 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.biolit.pl/
http://www.grella.pl/
http://www.blizej-zdrowia-blizej-natury.pl/

