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WARSZTATY WYTCHNIENIOWE

WORK-LIFE BALANCE

Oferta dla pracowników firm
 
 

„ZAŁÓŻ MASKĘ TLENOWĄ 
NAJPIERW SOBIE!”

www.holinga.pl
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ODREAGOWANIE
ENERGIA

ENDORFINY
 

Duża presja? Nagromadzone napięcia dają się we znaki brakiem energii, poczuciem przytłoczenia?
 

Czas na TLEN!

CEL
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KORZYŚCI

Dotlenienie organizmu
Przypływ dobrego humoru
Doładowanie energetyczne
Wzrost kreatywności
Świeże spojrzenie
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PROGRAM

 

Regeneracja w ruchu
Zatrzymanie i odpoczynek
Zwiększenie neoroplastyczności mózgu
Odreagowanie napięć
Bycie w stanie alfa – odnalezienie wewnętrznego dziecka
Wyzwolenie odwagi twórczej

Tańce z różnych stron świata
Medytacja w ruchu, praca z metaforą ruchową
Relaksacja z użyciem instrumentów muzykoterapeutycznych
 Muzyczna podróż – technika kierowanej wyobraźni
Różne formy rysunku terapeutycznego
Zrób „COŚ INNEGO”

Program zajęć zawsze
dostosowany zostaje do

potrzeb grupy.
 
 
 

Wystarczy wziąć ze sobą wygodne
ubranie, wygodne (sportowe) buty

oraz wodę mineralną.
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Oferta
 

marta berdel
 

warsztaty prowadzi

www.holinga.pl
 marta.berdel@gmail.com

 

Muzykoterapeuta, pedagog tańców
etnicznych, instruktor tańców polskich.

 
Tworzy bezpieczną przestrzeń

spotkania i rozwoju bazując na terapiach
kreatywnych (muzykoterapia,

choreoterapia i innych opartych na
sztuce, koncentrujących się na procesie
tworzenia). Jest w nieustającej drodze

rozwoju i doświadczania.
 

terapia indywidualna i grupowa (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, osoby ze specjalnymi
potrzebami)
regularne zajęcia zatytułowane „Taniec rekreacyjny – tańce z różnych stron świata” /Rzeszów
regularne zajęcia Taniec&Parkinson /Rzeszów
szkolenia/warsztaty dla nauczycieli, terapeutów, animatorów, firm

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku
Polski Związek Niewidomych – Oddział Podkarpacki
domy kultury
Fundacja „Podaj Dalej” z Konina
Europejskie Stowarzyszenie Aktywności Ruchowej 50+ (ESPAR 50+);
Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli
Fundacja „Drzewo Życia” powołana w celu stworzenia systemu pomocy osobom i ich rodzinom
dotkniętym problemem zaburzeń odżywiania
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Gepetto” z Konina
Konińska Spółdzielnią Socjalną „Spectrum”

Współpraca organizacjami i instytucjami

w czerwcu 2015 ukończyła Studia Podyplomowe, kierunek „Taniec polski – prowadzenie
zespołów tanecznych” na Wydziale Muzyki, Studium Kulturalno-Oświatowe Uniwersytetu
Rzeszowskiego
w 2018 ukończyła studia z Muzykoterapii na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
w listopadzie 2021 ukończyła specjalistyczne szkolenie Dance for PD® "Ścieżka Nauczyciela
Tańca" - „Zatańcz z Parkinsonem - Dance for PD® pierwszy kurs w Polsce

Ścieżka kształcenia 


