
 

ZAPRASZA NA 

 

HEALTHY TRIP 

ZIMOWY DETOKS CIAŁA, UMYSŁU I DUSZY 

8 – 11 LISTOPADA 2019 

	
 

  



 HEALTHY TRIP - WYJAZD DLA KOBIET 
 

CRAZY WOMEN GO HEALTHY 
 
 

ZIMOWY DETOKS CIAŁA, UMYSŁU I DUSZY 

Zapraszamy na cztery niezapomniane dni w najbardziej sielskim i oddalonym  
od zgiełku miasta miejscu niedaleko Warszawy. W kobiecej, swobodnej  
i bezpiecznej atmosferze bez oceniania się, z odpowiednią dawką ruchu, przeplataną 
wartościowymi warsztatami, zdrowymi posiłkami, niesamowitymi masażami Lomi-Lomi, 
a także długimi kobiecymi rozmowami.  

Termin: 8 – 11 LISTOPADA 2019 (rozpoczęcie w piątek o godz. 19:00) 

Miejsce: Ośrodek Rozwojowy ODDECHOWO 
al. prof. Jana Nielubowicza 6, 05-281 Borzymy/Urle  

Cena: 1100zł (obowiązuje do 18.10) 

1350zł (cena regularna) lub 1200zł (w promocji z osobą towarzyszącą) 

Zapisy: info@crazywomengohealthy.pl  

 

 

 

 

Aleksandra Gelo-Piesta 

tel. +48 605 616 387 

www.crazywomengohealthy.pl 

 

 

 

 

 



ZIMOWY DETOKS CIAŁA, UMYSŁU I DUSZY 

 

DLA UMYSŁU:   

ü Dowiesz się jak stworzyć wizję siebie 
ü Poznasz strategie zamiany marzeń na cele 
ü Poznasz swoją własną strategię realizacji celów i rozpoznasz przeszkody w 

drodze do celu 
ü Nauczysz się efektywniej realizować swoje cele biznesowe i prywatne 
ü Stworzysz konkretny plan działania 

  

DLA CIAŁA:   

ü Dostarczysz swojemu organizmowi mega dawkę endorfin, dzięki codziennym 
zajęciom fizycznym i spacerom  

ü Przejdziesz 3-dniowy detoks organizmu dzięki zdrowym, zbilansowanym 
posiłkom wegetariańskim  

ü Nauczysz się wzmacniać, uelastyczniać swoje ciało i dbać właściwie o 
kręgosłup, dzięki sesjom Pilates  

ü  Dowiesz się, jak jeść i przygotowywać zdrowe, pełnowartościowe i proste 
posiłki, które mają wpływ na Twoje  samopoczucie, poziom energii i nastrój, 

 

DLA DUSZY:   

  

ü Zrelaksujesz się i odpoczniesz w spokoju od pędu miasta, na łonie natury, w 
otoczeniu ciszy, harmonijnych wnętrz oraz odgłosów przyrody 

ü Nauczysz się być TU i TERAZ i redukować stres  
ü Doświadczysz emocji, które przyniosą oczyszczenie i wewnętrzny spokój  
ü Zrobisz coś ważnego tylko dla siebie  
ü Oderwiesz się od codziennych obowiązków  
ü Wyśmiejesz się do łez w kobiecym gronie  
ü Odnajdziesz drogę do swojego serca 

  

 

 

 



ZIMOWY DETOKS CIAŁA, UMYSŁU I DUSZY 

  

Dla kogo jest wyjazd?   

 

Wyjazd został stworzony z myślą o kobietach i dla kobiet, które chcą:   

ü zmienić coś i poukładać życiowe puzzle 
ü odciąć się od przeszłości, wybaczyć sobie błędy, pozbyć się lęku i zacząć żyć 

pełną piersią  
ü odnaleźć swoją wewnętrzną MOC 
ü wzmocnić poczucie własnej wartości  
ü przeprowadzić głęboki proces odtruwania swojego ciała i umysłu z toksyn 
ü odnaleźć równowagę i harmonię w życiu 
ü zacząć odczuwać wewnętrzny spokój  
ü zadbać holistycznie o swoje ciało, umysł i duszę   
ü nauczyć się zdrowo odżywiać  
ü oderwać się i odpocząć od codziennych obowiązków  
ü nauczyć się być TU I TERAZ   

  

Chcesz być jedną z nich? Jedź z nami!  

 

ZADBAJ O SWOJE ZDROWE CIAŁO, ZDROWY UMYSŁ, ZDROWĄ DUSZĘ 
I OBUDŹ W SOBIE MOC!  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ZIMOWY DETOKS CIAŁA, UMYSŁU I DUSZY 

 

 

Informacje szczegółowe:  

Termin: 8 – 11 LISTOPADA 2019 (piątek wieczór – poniedziałek popołudnie),  

Miejsce: Ośrodek Rozwojowy Oddechowo  

Liczba miejsc: ograniczona   

Cena: 1100zł (obowiązuje do 18.10) 

1350zł (cena regularna) lub 1200zł (w promocji z osobą towarzyszącą) 

Cena obejmuje:   

1. 3 Noclegi  
2. Całodzienne wyżywienie wegetariańskie (śniadania, obiady, kolacje)  
3. Codzienny power walk  
4. Warsztaty rozwojowe z trenerem rozwoju osobistego 
5. Codzienne zajęcia Pilates  
6. 2 warsztaty kulinarne z Moniką Mrozowską 
7. Integracja  
8. Dodatkowo możesz skorzystać z masażu Lomi Lomi Nui (koszt: 100zł – płatne 

gotówką na miejscu) 

Zakwaterowanie: 4 osobowe lub 5 osobowe domki (w domku 5-cio osobowym jest 
dostępna „jedynka”). Każdy domek jest w pełni wyposażony w aneks kuchenny, 
salon z przytulnym kominkiem, werandę oraz łazienkę. Domki są ocieplane. W 
każdym domku znajduje się termostat, który reguluje temperaturę. Wszystkie domki są 
odnowione w 2018r.  

Dojazd: we własnym zakresie. Ośrodek położony jest ok 70km od Warszawy. Można 
dojechać bezpośrednio z dworca Wileńskiego, stacja Urle (ok. 50min). Ośrodek 
znajduje się do 5 minut pieszo od stacji.   

 

Wyżywienie: 3 posiłki wegetariańskie*  

*piątek – kolacja, sobota– pełne wyżywienie, niedziela – pełne wyżywienie, poniedziałek 
– śniadanie, obiad  

Dojazd: we własnym zakresie. Istnieje możliwość zorganizowania wspólnego 
transportu, jeśli zbierze się większa grupa chętnych  

 



Miejsce na warsztatach gwarantuje zaliczka w wysokości 500zł płatna do 3 dni od 
zapisu.  

Wpłaty za warsztaty: 81 2490 0005 0000 4000 9842 9721 Alior Bank  

Tytuł: Imię + Nazwisko + Healthy Trip 

Zapisy: info@crazywomengohealthy.pl  

  



 

ZIMOWY DETOKS CIAŁA, UMYSŁU I DUSZY 

 

HARMONOGRAM 

PIĄTEK (8 listopada)  

19:00 Przyjazd i zakwaterowanie  

19:30 Oficjalne otwarcie + kolacja powitalna 

  

SOBOTA (9 listopada)  

8:00 – 9:15 DETOKS CIAŁA – PILATES + MEDYTACJA    

9:30 – 11:00 Śniadanie   

11:30 – 14:00 DETOKS UMYSŁU – WARSZTAT COACHINGOWY „PODRÓŻ SUPER WOMAN. OD 
MARZEŃ DO CELÓW 1”  

14:00 – 15:00 Obiad   

15:00 – 17:30 DETOKS DUSZY – CZAS WOLNY (w tym czasie zapraszamy 2 osoby na masaż)  

17:30 – 19:00 DETOKS CIAŁA – WYKŁAD NT ZDROWEGO ODŻYWIANIA + WARSZTAT KULINARNY  

19:00 Kolacja   

20:30 – 21:00 DETOKS CIAŁA I DUSZY – WIECZORNA MEDYTACJA  

21:00 Integracja (w tym czasie zapraszamy 2 osoby na masaż) 

NIEDZIELA (10 listopada)   

8:00 – 9:15 DETOKS CIAŁA – PILATES + MEDYTACJA    

9:30 – 11:00 Śniadanie   

11:30 – 14:00 DETOKS UMYSŁU – WARSZTAT COACHINGOWY „PODRÓŻ SUPER WOMAN. OD 
MARZEŃ DO CELÓW 2”  

14:00 – 15:00 Obiad   

15:00 – 17:30 DETOKS DUSZY – CZAS WOLNY (w tym czasie zapraszamy 2 osoby na masaż)  

17:30 – 19:00 DETOKS CIAŁA – WYKŁAD NT ZDROWEGO ODŻYWIANIA + WARSZTAT KULINARNY  

19:00 Kolacja   

20:30 – 21:00 DETOKS CIAŁA I DUSZY – WIECZORNA MEDYTACJA  



 

PONIEDZIAŁEK (11 listopada)  

8:00 – 9:15 DETOKS CIAŁA – PILATES + MEDYTACJA    

9:30 – 11:00 Śniadanie   

11:00 – 13:30 DETOKS UMYSŁU – WARSZTAT COACHINGOWY „PODRÓŻ SUPER WOMAN. OD 
MARZEŃ DO CELÓW 3”  

13:30 – 14:15 Podsumowanie wyjazdu, zakończenie   

14:15 Obiad pożegnalny  

Wymeldowanie z domków 

*Harmonogram może ulec drobnym zmianom w trakcie trwania wyjazdu.   

 

Co zabrać na wyjazd:   

ü wygodne i luźne ubrania (postaw na pełen luz!)  
ü strój sportowy do ćwiczeń  
ü ciepłe ubrania do ćwiczeń w terenie 
ü buty sportowe/wygodne buty na spacery   
ü matę do ćwiczeń   
ü Uwaga! Na terenie Ośrodka Oddechowo nie ma sklepu, więc należy 

zaopatrzyć się wcześniej we wszystkie niezbędne artykuły np. zgrzewkę wody. 
Najbliższy sklep mieści się w odległości ok. 500m.    
 

OŚRODEK ROZWOJOWY ODDECHOWO 
powstał z myślą o wszystkich, którym bliska jest 
idea rozwoju osobistego, chęci poprawienia 
jakości swojego życia poprzez pracę z ciałem, 
emocjami i umysłem.  To miejsce, w którym w 
otoczeniu lasów i totalnej ciszy, można 
oderwać się od zgiełku miasta i codziennych 
obowiązków.  

Więcej o ośrodku: http://oddechowo.com.pl/o-nas/ 

 

 

Poznaj opinie uczestniczek poprzednich edycji 

  



INFORMACJE O MODUŁACH I PROWADZĄCYCH: 

DETOKS CIAŁA & DUSZY.   

MASAŻ TWARZY LUB CIAŁA 

W ramach relaksu, będziesz miała możliwość skorzystania z masażu (dodatkowo 
płatny w wysokości 100zł – płatne gotówką na miejscu)  

W niezwykły świat masażu wprowadzi Cię Magda Gołębiewska.  

Z wykształcenia i zamiłowania przyrodniczka, najlepiej czuje 
się blisko natury, dużo czasu spędza z kobietami masując, 
odkrywając piękno przyrody lub prowadząc warsztaty np. 
automasażu twarzy, ale też malowania batików i tworzenia z 
filcu. 

Zakochana w japońskiej pielęgnacji i masażach twarzy. Jest 
masażystką KOBIDO, wykonuje także japoński rytuał piękna i 
relaksujący masaż całego ciała.  
 
 Kobido to niepowtarzalna forma sztuki masażu pochodząca 
z Japonii. Poprzez intensywne i złożone techniki działa na 
głębszych warstwach skóry i mięśni twarzy. Nazywany także " 

niechirurgicznym liftingiem". Wizualne efekty: niweluje napięcia powodujące 
zmarszczki mimiczne, zapobiega lub zmniejsza efekty starzenia się skóry, odzyskanie 
młodej twarzy dzięki głębokiej pracy na mięśniach. Efekty zdrowotne: pełny relaks, 
zwalczanie stresu, łagodzenie bóli głowy. Obejmuje twarz, ramiona, dekolt, głowę.  

Japoński rytuał piękna - Relaksujący i odmładzający masaż twarzy. Dodaje blasku 
twarzy i poprawia jej owal, odpręża całe ciało, pomaga zwalczyć opuchliznę pod 
oczami. Masaż zapewnia widoczne i długotrwałe efekty, jest połączeniem technik 
relaksacyjnych, oczyszczających, liftingu i akupresury. Obejmuje twarz, ramiona, 
dekolt i głowę.  

Pełnia szczęścia – Głęboko odprężający i relaksujący rytuał obejmujący masaż 
całego ciała, wykonywany jest przy użyciu ciepłego naturalnego oleju z dodatkiem 
wybranej nuty zapachowej. Rozpoczyna się masażem odprężającym przez ręcznik. 
Kolejny etap stanowi powolny (przy ruchach drenujących dotyk jest mocny i głęboki) 
masaż relaksacyjny całego ciała.  W jego trakcie masowane są plecy, nogi, brzuch, 
ramiona oraz ręce. Ostatni etap to niezwykle kojący masaż stóp oraz głowy i twarzy.  
Ruchy wykonywane są płynnie i powoli w celu wyciszenia i uzyskania pełnego 
relaksu. Masaż ma wyraźne działanie uspokajające, antydepresyjne i harmonizujące, 
wypełnia ciało uczuciem komfortu i głębokiego relaksu.  

 

 



WARSZTAT ZE ZDROWEGO ODŻYWIANIA 

To praktyczny warsztat, podczas którego: poznasz inspirujące, proste metody, których 
wprowadzenie ułatwi Ci stosowanie zdrowych nawyków żywieniowych każdego dnia.  
Poznasz proste sposoby na przyrządzanie pysznych, wartościowych posiłków dla siebie 
i rodziny i zobaczysz, że gotowanie nie musi kojarzyć się z nudnym obowiązkiem, może 
być także przyjemne J 

Monika Mrozowska – popularna aktorka telewizyjna, autorka 
książek kulinarnych, propagatorka zdrowego i aktywnego 
stylu życia. 

Razem z Katarzyną Błażejewską -Stuhr napisała “Ucztę dla 
dwojga – zdrowa dieta dla mamy i dziecka” o tym, jak jeść w 
ciąży oraz „Uczta dla maluszka” – poradnik o żywieniu dzieci 
od szóstego miesiąca do szóstego roku życia. 
 
Prywatnie mama 16-letniej Karoliny, 9-letniej Jadzi oraz 4-
letniego Józka. Niepoprawna optymistka J 

 
. 
 
 

FOTORELACJA Z WYJAZDU 

Marlena Dudek – absolwentka Uniwersytetu SWPS, przygodę z 
fotografią rozpoczęła od obserwacji i dokumentowania 
natury ze względu na strach przed komunikacją z nowymi 
ludźmi. Dziś jej największą pasją jest portret, który jest dla niej 
mapą życia człowieka. Obecnie wiele projektów tworzy z 
utalentowaną reżyserką i fotografką – Patrycją Woy. 
Współpraca z Interdrukiem zaowocowała powstaniem 
FitPlanneru, jej prace były również publikowane w polskich 
magazynach takich jak Mint, Gala, Skarb, jak i zagranicznych 
– Happy Evolution.  

Ta młoda i niezwykle utalentowana fotografka, będzie 
czuwała nad uchwyceniem pięknych wspomnień z naszego wyjazdu.   

 

PILATES + MEDYTACJA  

Prawdopodobnie każdego dnia spędzasz długie godziny przy biurku. Zapewne, jak 
większość współczesnych kobiet, od czasu do czasu skarżysz się na ból kręgosłupa,  
a stres sprawia, że Twoje ciało jest wiecznie napięte.  W trakcie wyjazdu podzielę się 
wiedzą nt. treningu Pilates, który pomaga wzmacniać kręgosłup i głębokie mięśnie 



ciała. Poznasz ćwiczenia, które mają ogromny wpływ na mięśnie głębokie brzucha, 
pośladków, przyczepów wokół kręgosłupa i bardzo ważnych dla nas, kobiet – mięśni 
dna miednicy. Dowiesz się, dlaczego ćwiczenia, które do tej pory ćwiczyłaś, być może 
bardzo intensywnie, nie działają, tak jak byś chciała. Skupimy się, również  
na właściwym oddychaniu i powiemy sobie, dlaczego jest to tak ważne.   

 

DETOKS UMYSŁU 

WARSZTAT COACHINGOWY „PODRÓŻ SUPERWOMAN. OD MARZEŃ DO CELÓW” 

Każda z nas o czymś marzy. Każda z nas marzy, że te marzenia się kiedyś spełnią. Ale 
prawda jest taka, że marzenia same nie spełnią się nigdy. Bo marzenia spełnia się 
samemu! A dopóty nie zamienisz ich na cele, dopóty pozostaną w sferze…marzeń.  

Podczas 3 dni warsztatów zabiorę Cię w podróż w głąb siebie dzięki czemu poznasz 
swój system realizowania marzeń, zamienisz marzenia na cele i stworzysz konkretny 
plan działania. Dzięki temu, po wyjeździe będziesz dokładnie wiedziała co masz 
zrobić i dlaczego!  

Warsztat ma charakter praktyczny. Aby proces był skuteczny, ważne jest, abyś brała 
udział we wszystkich trzech częściach.  

Aleksandra Gelo-Piesta – psycholog, 
certyfikowany coach, trener biznesu i rozwoju 
osobistego, absolwentka Szkoły Wyższej 
Psychologii Społecznej na kierunku Psychologia 
Społeczna, a także Martin College of Sydney w 
Australii na kierunku Marketing oraz Szkoły 
Coachów Grupy SET i Szkoły Trenerów Biznesu 
Grupy SET. Współpracuję z Grupą Set jako 
trener w ramach Szkoły Coachów oraz Szkoły 
Trenerów Biznesu.  

Jestem instruktorem i trenerem personalnym metody PILATES, a także autorką projektu 
CRAZY WOMEN GO HEALTHY.  

Buduję MOCne Kobiety w holistyczny, kompleksowy sposób, bo wierzę, że dla 
najlepszych rezultatów, zmian trzeba dokonywać równolegle na trzech integralnych 
poziomach – w ciele, umyśle i duszy. Pomagam kobietom przejść od strachu, 
niepewności, niskiej samooceny do pełnej samoakceptacji, pewności siebie, 
szczęścia i spełnienia. 

Prywatnie żona, mama i spełniająca się kobieta. Crazy Woman. Crazy Mom.  

Podczas wyjazdu poprowadzę zajęcia Pilates, warsztaty coachingowe, a także 
zadbam o doskonałą organizację całego wyjazdu.  



Więcej o mnie oraz referencje dotyczące współpracy ze mną znajdziesz tutaj: 
https://www.crazywomengohealthy.pl/o-mnie 

W czasie wolnym możesz poleżeć na kanapie, poczytać książkę lub zrobić, wszystko 
to, na co masz ochotę 😊"#$%  

DO ZOBACZENIA W ODDECHOWIE! OLA (605 616 387) 


