
 

 
Wspólny rozwój: W jaki sposób możemy się rozwijać razem z naszą rodziną, naszym otoczeniem 

 jak również naszymi klientami 

 

ROZWOJOWY WARSZTAT USTAWIEŃ Wolfgang Deusser 

31.03 – 02.04.2023 Kraków  
 

Miejsce: Krowodrza Centrum Konferencyjno – Hotelowe ul. Józefa Wybickiego 3b, Kraków 

Koszt uczestnictwa 1.350,00 PLN  
 

Nasze życie składa się z relacji na wielu płaszczyznach: 

 

W wewnętrznym kręgu są to relacje z naszymi rodzicami, rodzeństwem i dziadkami. 

Tutaj ustawienia rodzinne służą duchowemu połączeniu się, również wtedy, jeśli kontakt zewnętrzny 

byłby trudny. Naszym celem jest, żeby każdy mógł odnaleźć własną drogę rozwoju i żebyśmy 

pomimo wszelkich różnic odczuwali więź. 

 

Bert Hellinger mówi o „kręgach miłości“. 

 

Drugim kręgiem jest pojednanie z naszym dzieciństwem i okresem dojrzewania, rozbudzeniem 

naszej indywidualności i wysiłkami o samodzielny byt.  

 

Ponad naszą rodzinę wyrasta więź z innymi ludźmi z naszego świata doświadczeń: przyjaciele na 

różnych etapach życia, koledzy, partnerstwa i inne ważne osoby, które nas zainspirowały. 

Nawet, jeżeli wiele z tych kontaktów miałoby funkcjonować tylko przez pewien czas, to są one 

jednak istotną częścią naszej dzisiejszej osobowości i dlatego zasługują na miejsce w naszej duszy. 

 

Nasze doświadczenia życiowe, skojarzone z tym, czego się nauczyliśmy i do czego się 

wykształciliśmy, tworzą podstawę dla naszej pracy z innymi ludźmi. Koncentrujemy się na ich 

tematach, zadaniach i wyzwaniach i wspieramy ich w ich przezwyciężeniu.  

 

Podstawą tutaj jest nasza otwartość na problemy, które dają się przekształcić we wspólnym 

procesie. Nasze wsparcie otwiera nowe drzwi dla innej osoby i może się ona teraz poruszać 

wzmocniona w nowych przestrzeniach. 

 

Jako człowiek i jako osoba pomagająca stoimy więc przed wyzwaniem stałego dalszego rozwoju, 

a to daje nam możliwość zainicjowania rozwoju również u naszych bliźnich. Stałe wzajemne 

oddziaływanie  autorefleksji, a więc zwrócenia się ku sobie samemu i udostępnienia naszych 

doświadczeń i poznania innym osobom, powodują wspólny ruch rozwojowy dla wszystkich. 

 

W trakcie warsztatu chcemy skierować naszą uwagę tam, gdzie w nas samych jeszcze coś tkwi 

nieporuszone, co chciałoby zostać wprawione w ruch. Za każdym razem, gdy nam się to udaje, 

poszerza się również nasz potencjał dla wspierania innych osób.  

 

Będziemy przy tym wkraczać na wymienione różne płaszczyzny rozwoju i na nowo spoglądać na 

nasze dzieciństwo, młodość, rodzinę i inne ważne relacje i tematy życiowe, aby w ten sposób stać 

się bardziej suwerennym w kontaktach wewnętrznych i również bardziej skłonnym do zgody. 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy 😊 

 


