
Zadbaj o harmonię, równoważąc czas dla
siebie i swoich dzieci na hiszpańskiej wyspie!

WIOSENNY RETREAT
DLA MAM Z DZIEĆMI NA TENERYFIE

1 turnus: 30.04.2023 - 06.05.2023
2 turnus: 07.05.2023 - 13.05.2023



Jestem właścicielką sieci żłobków 
i przedszkoli Łobuziaki oraz ekspertką 
w temacie edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej, jak również autorką
Przestrzeni dla Kobiet – kanału
wspierającego kobiety w holistycznym
podejściu do samorozwoju poprzez
warsztaty, szkolenia i cykl rozmów 
o znajdowaniu swojej drogi i realizacji
siebie. 

Wspólnie z moimi gośćmi mówimy 
o tym, skąd brać odwagę, jak zacząć
realizować swoje pomysły, nie czekając
na idealny moment, jak dbać o siebie 
i jak łączyć życie rodzinne z zawodowym. 

Prywatnie żona i mama Ewy oraz Filipa.

O Przestrzeni Dla Kobiet
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Każda z nas potrzebuje przestrzeni, w której może odpocząć, zadbać o siebie,
zainspirować się. A co gdybyśmy tworząc takie miejsca dla siebie, mogły przy
okazji zadbać też o inne kobiety? Zainspirować je do realizacji własnych
projektów, pokazać własną drogę, wskazać, jak radzić sobie z przeciwnościami?
Gdybyśmy mogły stworzyć dla innych kobiet przestrzeń, w której czują się
swobodnie, wspierają się nawzajem, bez obaw wymieniają się swoimi
pomysłami? Przestrzeń, w której każda z nas czuje się dobrze. Bez krępującego
poczucia rywalizacji i oceny.

Przestrzeń dla kobiet to autorski projekt prowadzony przez Kaludynę
Cichocką-Volkov, który ma inspirować, wspierać i zachęcać do realizacji
swoich wielkich planów.



Wyobraź sobie, że

masz czas tylko dla siebie, czas
sfokusowania się na swoich

potrzebach… 

masz przestrzeń na to, aby
zatroszczyć się o swoje

potrzeby…  

możesz tu i teraz czule o siebie
zadbać i odkryć długo skrywany
potencjał…

masz realny wpływ na jakość
swojego życie…

dbając o swoje dziecko, możesz
również zadbać o swój

dobrostan… 
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Wyobraziłaś to sobie?



To teraz czas, by Twoja wizualizacja
nabrała realnych kształtów! 

Zadbaj holistycznie o swoje potrzeby! 
 

Zatroszcz się o siebie, spędzając wyjątkowy czas 
pod czułą opieką mentorów i coachów!

 

Nie odkładaj siebie na później! 
 

Zadbaj czule o siebie i więź ze swoimi pociechami 
na bajecznej Teneryfie!

GDZIE?
Na ciepłej, słonecznej hiszpańskiej wyspie, w otoczeniu

niesamowitej przyrody i bezkresnego oceanu.

miejsce pobytu i zakwaterowania
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TO TWÓJ CZAS! 

https://g.co/kgs/goSgnK


Czego
doświadczysz?

Czułej opieki naszego zespołu podczas
pobytu,

6 nocy w pięknym i kameralnym resorcie
na wyłączność uczestniczek Retreats,

codziennej praktyki jogi, warsztaty, kręgi,

czas i przestrzeń dla siebie, podczas gdy
Twoje dziecko/dzieci będą pod wspaniałą
opieką,

odżywczych i regenerujących ciało
posiłków dla Ciebie i dla Twojego dziecka
przygotowywanych przez szefową
kuchni,

transfer z lotniska do miejsca pobytu,

uroku Teneryfy podczas wycieczki
zorganizowanej przez wspaniałą polską
przewodniczkę od lat mieszkającą na
wyspie,

program dla dzieci powyżej 5 roku życia.
Jeśli chcesz przyjechać z młodszym
dzieckiem skontaktuj się z nami! 
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https://instagram.com/loca_tenerife?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D


Plan warsztatów 
dla kobiet

PONIEDZIAŁEK 
Krąg Otwarcia

 

Vinyasa Joga Flow — Ugruntowanie i Otwartość (75 min)
Relaks: Autorska Opowieść Terapeutyczna z elementami Joga
Nidry (30 min)
Krąg Refleksji (45 min)

 
 

WTOREK
Życiowy Balans 

 

Vinyasa Joga Flow — Równowaga i Uważność (75 min)
Relaks: Autorska Opowieść Terapeutyczna z elementami Joga
Nidry (30 min)
Krąg Refleksji (45 min)

 
 

ŚRODA
 Relacja ze sobą i z innymi

 

Vinyasa Joga Flow — Yin & Yang (75 min)
Warsztat psychologiczny w ruchu (30 min)
Krąg Refleksji (45 min)
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CZWARTEK
W drodze do Szczęścia

 
 

Vinyasa Joga Flow — Psychologia Pozytywna na macie (90 min)
Relaks: Autorska Opowieść Terapeutyczna (15 min)
Krąg Refleksji (45 min)

 
 

PIĄTEK
 

rano:
Twoje Supermoce

 

Vinyasa Joga Flow — Siła i Energia (90 min)
Warsztat psychologiczny i Krąg Refleksji (60 min)

 
 

wieczorem:
Krąg Pożegnania - Jesteś Pełnią

 

Joga Księżycowa - Moon Yoga Dance (75 min)
Krąg Wdzięczności (45 min)
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Zajęcia dla dzieci

Podczas gdy mamy będą miały swoje
aktywności, dzieci będą miały zajęcia
sportowe prowadzone przez dwóch
trenerów z odpowiednim
przygotowaniem z MKS Parasol.

 www.parasol.wroclaw.pl

Zajęcia outdoorowe połączone 
z pedagogiką przyrody 
z Eweliną Mikołajczak.

ZAJĘCIA SPORTOWE

ZAJĘCIA OUTDOOROWE
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https://parasol.wroclaw.pl/
https://parasol.wroclaw.pl/
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czytaj więcej

Mariusz Kot i Wojciech Papuga

Trenerzy MKS Parasol:
Mariusz i Wojtek poprowadzą
zajęcia z dziećmi.
 www.parasol.wroclaw.pl

czytaj więcej

czytaj więcej

czytaj więcej

Sabina Gayatri

Klaudyna Cichocka-Volkov

Katarzyna Kata

Ewelina Mikołajczak

Gotować będzie dla nas
wspaniała Sabina.
www.gayatri.pl

Organizatorka retreatu 
i pomysłodawczyni
"Przestrzeni dla kobiet"

Katarzyna zadba 
o kobiety, ich przestrzeń,
warsztaty i jogę.
www.matakata.pl

zajęcia z dziećmi
poprowadzi niezastąpiona
Ewelina.

KTO SIĘ O WAS ZATROSZCZY?

http://www.parasol.wroclaw.pl/
http://www.parasol.wroclaw.pl/
http://www.gayatri.pl/
http://www.matakata.pl/


Za kulisami Gayatri stoi dobra intencja, życzliwość do wszystkich czujących istot oraz
otwartość na świat. Inspirują mnie autentyczni ludzie i ich wrażliwość, przyroda oraz
kraje azjatyckie: ich prostota, kolory, różnorodność smaków, kontrasty i brak
pośpiechu.

Do każdego przepisu dodaję całe moje serce i najważniejszą dla mnie przyprawę,
szczyptę miłości. Karmienie drugiej osoby to ogromna odpowiedzialność, dzielenie się
energią oraz magia, która wytwarza się w procesie gotowania.

Jedzenie dla mnie to nie tylko zaspokajanie zmysłów. To dla mnie magiczna podróż
odżywiająca ciało, uspokajająca umysł i karmiąca duszę. A tym, co spaja wszystko 
w całość jest Jakość: intuicja doprawiona wartościami i obsypana drobinkami pasji.

Moje autorskie przepisy zainspirowane są kuchnią azjatycką, ale nie tylko. Lubię
wplatać do wszystkich potraw aromaty przeróżnych przypraw, które przywożę z moich
podróży po świecie. Gotowałam na retreatach m.in. w Czechach, Hiszpanii, Szwajcarii,
Indiach oraz Tajlandii. 

Gdzie można mnie znaleźć:
www.gayatri.pl
www.facebook.com/gayatri.sabina
www.instagram.com/gayatri.sabina
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SABINA GAYATRI

https://www.gayatri.pl/
https://www.facebook.com/gayatri.sabina/
https://www.instagram.com/gayatri.sabina/


Jestem absolwentką biologii i ochrony środowiska, choć przyrodę odkrywam nadal
każdego dnia na wyprawach z dziećmi. 

Przez lata uczestniczyłam w badaniach nad nietoperzami, aby teraz prowadzić
działania edukacyjne wspierające ochronę tych zwierząt. 
Jako edukatorka od lat związana jestem z edukacją alternatywną, prowadząc dzieci 
i dorosłych w świat przyrody. 

Działam aktywnie w obrębie edukacji outdoorowej i pedagogiki przygody. Jestem
zwolenniczką podejścia interdyscyplinarnego, komunikacji bez przemocy oraz
indywidualizacji edukacji. 

Byłam współzałożycielką autorskiej szkoły oraz przedszkola leśnego. Obecnie
współtworzę Kooperatywę Edukacyjną AKaCJA 
i Fundację Środek Świata. Uwielbiam obserwować dzieci w czasie swobodnej zabawy.
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EWELINA MIKOŁAJCZAK

Psycholożka na macie, czyli psycholożka zdrowia (UAM), międzynarodowa konsultantka
Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej (WAPP), zaawansowana instruktorka Vinyasa
Yoga Flow (500 hrs, Yoga Alliance) oraz fitness (IFAA). 

Współzałożycielka projektu muscoYoga, w którym wraz z mężem łączą muzykę na żywo
ze świadomym ruchem i opowieściami. Autorka baśni terapeutycznych dla dzieci 
i dorosłych oraz holistycznych warsztatów psychologicznych, takich jak “Skomponuj
swój Dobrostan” - łączących pracę z ciałem i umysłem, relacjami i emocjami,
wyobraźnią i poczuciem sensu.

Od 8 lat rozwija swój nurt “Psychologii na macie” i przeprowadziła 
ok. 8 000 h sesji i warsztatów. Na co dzień współpracuje z korporacjami oraz klientami
indywidualnymi, pomagając im powracać do życiowej równowagi, lepiej radzić sobie ze
stresem i emocjami, budować odporność oraz elastyczność (fizyczną i psychiczną), jak
również satysfakcjonujące relacje ze sobą, z innymi i z życiem. 

Poza tym… od dziecka tańczy, obecnie dużo podróżuje i tworzy, pisząc kolejne
opowieści i układając kreatywne zajęcia łączące jogę z psychologią pozytywną. Każdego
człowieka postrzega przez pryzmat opowieści – której jesteśmy autorami i bohaterami
oraz którą widać w sposobie myślenia, odczuwanych emocjach i w ciele. Wspiera 
w poszerzaniu perspektywy na różne interpretacje tego, co już napisane, transformacji
niewspierających narracji oraz znalezieniu pomysłów na te jeszcze puste życiowe
kartki. Jest poszukiwaczką magii dnia codziennego i do tego samego zachęca swoich
klientów, dostrzegając w nich niesamowity potencjał, moc samouzdrawiania i życia
według własnej recepty na szczęście. 

Więcej o Kasi przeczytacie na jej stronie www.kasiakata.pl oraz www.muscoyoga.com 

KATARZYNA KATA

http://www.kasiakata.pl/
http://www.muscoyoga.com/


Trener piłki nożnej z licencją UEFA B. Ukończył studia magisterskie na Akademii
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jako trener przygotowania motorycznego oraz
uzyskał dyplom instruktora odnowy biologicznej. 

Na co dzień jest również nauczycielem wychowania fizycznego. Ma kilkuletnie
doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, prowadząc treningi piłkarskie,
organizując wyjazdy na obozy, turnieje czy wycieczki. 

Świetnie nawiązuje relacje z dziećmi, potrafi stwarzać dobrą atmosferę, a także
zachęcać do uprawiania sportu dzięki dobrej zabawie. 

Oprócz rozwijania sportowych umiejętności szczególną uwagę zwraca na naukę
wzajemnego szacunku, budowania więzi, współpracy w grupie oraz komunikację. 
Praca z dziećmi sprawia mu wiele radości a bycie trenerem i nauczycielem jest dla
niego pasją.
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WOJCIECH PAPUGA

Od 7 lat jest trenerem piłki nożnej legitymujący się obecnie licencją UEFA B. Uczestnik
szkoleń oraz stażów trenerskich. Organizator wyjazdów turniejowych oraz obozów dla
młodych piłkarzy.

Poza Treningami klubowymi swojego rocznika prowadzi również zajęcia sportowe 
w żłobkach, przedszkolach oraz szkołach.

Przez dwa lata uczestnik projektu "Lokalny animator sportu". Współorganizator
charytatywnych turniejów we Wrocławiu.

Ma uprawnienia wychowawcy kolonijnego oraz kurs pierwszej pomocy.

Lubi kontakt z dziećmi, które mają głowę pełną twórczych pomysłów. Posiada
zamiłowanie do spędzania z nimi czasu oraz jest pasjonatom do tworzenia wyjątkowych
zajęć sportowych, oraz animacji.

Potrafi świetnie zorganizować wspólnie czas oraz profesjonalną opiekę a przy tym
zagwarantować dobrą zabawę dbając przy tym o atrakcyjność dla najmłodszych.
Wszystkie zajęcia, których się podejmuje ,są przeplatane sportem i zabawą 
z najmłodszymi.

MARIUSZ KOT 



Napisz do nas:

biuro@przestrzendlakobiet.pl

Inwestycja w doświadczenie

KOSZT - jeden tydzień
mama i dziecko:        

Nasze Retreats są kameralne. Decyduje kolejność zgłoszeń

1 turnus: 30.04.2023 - 06.05.2023
2 turnus: 07.05.2023 - 13.05.2023
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Przypomnij sobie siebie!
Spędź czas ze sobą 

i ze swoim dzieckiem!


