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Dziś większość z nas uważa, że tradycje i światopogląd naszych przodków straciły swoją 
aktualność. Żyjemy innym rytmem, niż 100, a nawet zaledwie 50 lat temu. Mamy dostęp do 
tego, o czym nasi przodkowie mogli tylko pomarzyć – komfortowego miejsca zamieszkania, 
obfitości technologicznych gadżetów, rozmaitych smakołyki, zabaw i rozrywki, podróży w 
dowolne miejsce w bardzo szybkim czasie i łatwej komunikacji. Ale też w zastraszająco 
szybkim tempie nasze rodziny rozpadają się, czego nie było wiele lat temu.  

Na całym świecie wzrasta liczba chorób – fizycznych, psychicznych, ale też duchowych. Dzieci 
i młodzież nie mają wsparcia i zrozumienia w rodzinie. Szukają pocieszenia w alkoholu i 
narkotykach, a nawet popełniają samobójstwo. Dorośli nie potrafią dać, ale też znaleźć 
wewnętrznego wsparcia. Dlaczego tak się dzieje? W pogoni za komfortem i luksusem 
zewnętrznym straciliśmy coś bardzo wartościowego – wewnętrzną harmonię i zdolność do 
postrzegania swojego postrzeżenia. A nie posiadając harmonii zaczynamy tracić zarówno 
wartości duchowej, jak i materialny dobrobyt.  

Starożytni Słowianie mówili, że harmonia i dobrobyt życiowy zależą bezpośrednio od 
przodków, ponieważ dusza ludzka związana jest jednym polem energetycznym z nimi i z 

Ojczyzną. Kiedy zrywamy więź z przodkami, tracimy specjalną ochronę i siłę rodową. 
Tracimy prawdziwy cel w życiu. 

Ale czym dokładnie jest ród i jego siła? W mitologii Słowian Rodem nazywano syna Boga 
Wszechmogącego – rodzica i twórcę całego świata materialnego. Do tej pory w językach 
słowiańskich najważniejsze pojęcia mają swoje korzenie czy też ród – rodzina, przyroda, 
rodzice. Ród to energia pierwiastkowa, źródło mądrości i miłości, na którym zbudowane 
jest życie. Tak, jak bez Rodu nie byłoby życia na ziemi, tak bez naszych rodziców nasze 
istnienie byłoby nie możliwe. Ale to nie jedyna zasługa naszych przodków. To oni stworzyli 
pewne pole energetyczne, które przez pokolenia nasycali swoimi myślami, uczuciami, 
czynami – tworzyli pamięć rodową, która została zakodowana w naszych komórkach. W 
pamięci rodowej znajduje się informacja o doświadczeniu życiowym naszych pra-pra-
przodków, a my jesteśmy ich nośnikiem. Informacje, doświadczenia i umiejętności 
zakodowane są na poziomie DNA oraz podświadomości i mają olbrzymi wpływ na jakość 
naszego życia.  

Zdrowie i dobrobyt w dużej mierze zależy od rodzinnego egregoru – pamięci danego rodu. 
„Od korzeni rodowych do wielkiej mocy” to pierwszy w Polsce taki warsztat praktyczny, 
który odbędzie się 25-26 czerwca w tygodniu św. Jana w Międzyrzeczu pod Poznaniem. 
Miejsce to jest bardzo symboliczne dla Słowian. Według legend trzech braci: Lech, Czech i 
Rus po długim rozstaniu zobaczyli się przy rzece Warcie, i chociaż bardzo się zmienili 
przywitali się serdecznie, przytulali i cieszyli ze spotkania. Tak powstał Ród i miasto Poznań.  



Dlaczego o tym tyle mówimy? Właśnie te warsztaty uświadomią Ci, że siła rodu istnieje i 
bezpośrednio wpływa na Twoje życie. Czy czerpiesz siłę od swoich przodków? Czy wspierasz 
swój ród dobrymi czynami, myślami i uczuciami? Organizujemy warsztaty właśnie po to, abyś 
mógł wyrwać się z próżni i otrzymać swoją prawdziwą moc! 

Podczas warsztatów rozpatrzymy poważne tematy: tradycje rodowe, programy rodowe, 
system wierzeń i światopoglądu, relacje z rodziną i naszą drugą połówką.  

„Od korzeni rodowych do wielkiej mocy” to warsztat poświęcony zjednoczeniu z rodem i 
siłą płynącą od przodków. 

W programie m.in.: 

 Oczyszczanie i rozwiązanie rodowych karmicznych problemów 

 Harmonizacja życia rodzinnego 

 „Pożegnanie słońca”  

 Praktyka oddechu Holotropowego  

 Uwalnianie od przeszłości i starych traum  

 Chodzenie po rozżarzonym węglu – niezależnie od tego w jakim jesteś wieku i zdrowiu, 
możesz chodzić po węglu. Dr Arzu Kabaruchina nauczy Cię odpowiedniej techniki, dzięki 
której wzmocnisz wolę i odporność psychiczną, zdobędziesz pewność siebie i zjednoczysz się 
z naturą. Niektórzy praktycy tej metody zauważają polepszenie nastroju, wzroku, jakości snu, 
normalizację poziomu ciśnienia i zwiększenie odporności.  

Siła rodu jest w Tobie. Zapisz się na warsztaty i odkryj w sobie niesamowitą moc! 


