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W trakcie tego warsztatu b�dziemy u�ywa� praktyki ruchu 5Rytmów jako 

narz�dzia w r�ku archeologa, aby poszuka� ukrytego skarbu, pere� m�dro�ci 

zbieraj�cych si� na nasze do�wiadczenie �yciowe. 5Rytmów oferuje nam zarówno 

map� jak i sposób, dzi�ki któremu mo�emy zrozumie� i �wiadomie uciele�ni� wzory, 

fale i wibracje, które organicznie nios� nas od Narodzin do �mierci. Ta podró� 

poprzez rytmy i rytua�y, b�dzie g��bokim badaniem naszych osobistych relacji, ludzi, 

miejsc, wszystkich i wszystkiego, co si� wydarza�o i okre�li�o kim jeste�my. Ka�da sesja 

b�dzie okazj� do g��bokiego zanurzenia w te cz��ci nas, które chcemy celebrowa� i 

uhonorowa�, ale te� i te, od których chcemy si� uwolni�. Praktyka ruchu w 

ró�norodnej grupie ludzi niezwykle wzbogaca. Praca w Cyklach skupia nas na 

wspólnym dla wszystkich poziomie, dostarcza twórczego i innowacyjnego pryzmatu, 

poprzez który odbywamy t� podró�. Przynie� notatnik, kilka rodzinnych zdj�� oraz 

przedmiot, który ma dla Ciebie wyj�tkowe znaczenie.

CYKLE
�Od gór i oceanu Big Sur w Kalifornii po wie�owce i teatry Nowego 

Jorku dorasta�em w skrajno�ciach i nauczy�em si� g��bokiego 

szacunku do dziko�ci w nas i w naturze. Gdy mia�em dziewi�� lat, 

wzi��em udzia� w moim pierwszym warsztacie 5Rytmów - mój 

dziadek umiera�, moja mama czu�a si� bardzo kiepsko i martwi�em 

si� o ni�, wi�c trzyma�em si� jej blisko. I tak zakocha�em si� tej w 

pracy, w rytmach, w wolno�ci i w dyscyplinie. Gdy mia�em 17 lat, 

wpad�em w 5Rytmów po uszy  i od tamtej pory wzi��em udzia� 

niemal w ka�dym warsztacie, który Gabrielle prowadzi�a w 

przeci�gu ostatnich 25 lat. Pod��am za jej ta�cz�cymi krokami 

jako student i nauczyciel i jestem oddany temu, aby ogie� istoty jej 

nauk zawsze p�on��.�                                       Jonathan Horan

czas 8-12 lipca 2015, Kraków, Ma�opolski Ogród Sztuki, ul. Rajska 12, 

www.mos.art.pl

koszt 990 z� - ni�sza cena przy wp�acie zaliczki lub pe�nej kwoty do 16.03.2015  

1125 z� - cena po 16.03.2015,       zaliczka - 300 z�

Ten warsztat jest dla zaawansowanych. Wymagane wcze�niejsze 

do�wiadczenia 5Rytmów na poziomie Waves i Heartbeat.

Cykle s� warsztatem wymaganym dla osób aplikuj�cych do kursu 

nauczycielskiego  5Rytmów.

wi�cej www.5rytmow.com  oraz  www.5rhythms.com

przeczytaj Gabrielle Roth �Maps to Ecstasy � i �Sweat Your Prayers� 

wydanie PL: �Uwolnij cia�o, uciele�nij dusz�� (wyd. Free Bird)

zapisy  Gabriela Kramarczyk  +48602135999

gabriela@5rytmow.com     www.5rytmow.com  

Sposób uczenia przez Joantahana to zdumiewaj�ca mieszanka 

szczero�ci, humoru, pokory, wra�liwo�ci i nieustraszono�ci. 

Nape�nia on prac� g��bi�, która cz�sto zapiera mój oddech. 

�agodny wojownik i zraniony uzdrowiciel, ma jedno z 

najwi�kszych serc jakie kiedykolwiek spotka�am. 

Wychowa� si� w �onie tej pracy bior�c w siebie jej 

esencj�, a teraz wydycha j� bez wysi�ku w swoim 

�yciu, w pracy, w swoim ta�cu. Jest moim 

najbardziej oddanym uczniem i równocze�nie 

najwi�kszym nauczycielem.  Gabrielle Roth


