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.: TERMINY KURSÓW 2017 :. 

Kinezjologia edukacyjna - Metoda Dennisona | Dotyk dla Zdrowia |Art – Kinezjologia | EFT | Tańce w 

kręgu 

 Kinezjologia edukacyjna - Metoda Dennisona 

Kursy I stopnia  Kurs II stopnia 

 WARSZAWA:  
4-5 listopada 
11-12 listopada 

  WARSZAWA:   
18-19 listopada 

 

KURS I i II STOPNIA 

 GDAŃSK 

6-8 października 

 WARSZAWA 

13-15  października 

 KATOWICE 

20-22 października 

 BIAŁYSTOK 

24-26 listopada 

 POZNAŃ 

8-10 grudnia 

Koszt: 200 zł za jeden stopień (studenci studiów dziennych 180 zł ) - ceny aktualne do końca grudnia. 

Od 1.stycznia 2018 za kurs I i II stopnia - 500 zł (studenci studiów dziennych 450 zł ). 

ZAŚWIADCZENIE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KINEZJOLOGÓW uczestnicy otrzymują po II stopniu. 

Chętni mogą wykupić certyfikat międzynarodowy (30 zł). 

 Kurs dotyku dla zdrowia 

 I stopień 

 Jak zbierze się grupa 

II stopień 

 Jak zbierze się grupa 

Koszt za jeden stopień: 500 zł (450zł -studenci studiów dziennych). 



.: CENTRUM INTEGRACJI OSOBOWOŚCI :. http://www.dennisonakursy.pl/ 

 INTEGRACJA MÓZGU I CIAŁA KLUCZEM DO SUKCESU 

 

Spychowo na Mazurach 

15-21 lipca 

Koszt: 400 zł 

 Warsztaty EFT: "Zapukaj po spokój i zdrowie" 

16 grudnia godz. 9.30-15.00 

Koszt warsztatu: 120 zł (100 zł - studenci i emeryci)  

 Warsztaty - nauka tańców w kręgu 

 
WARSZAWA - BEMOWO 

 18 listopada 
godz. 15.00-17.30 

 
W programie uzdrawiające tańce natury przydatne w pracy z grupami : dzieci, młodzieży, seniorów.... 
Proste kroki i urzekające melodie dają wyciszenie, poczucie jedności z grupą i jej wsparcie. 
Więcej w artykule "Wytańcz swoją złość". 
 
Koszt:  
40 zł w tym : płyta, opis kroków oraz ZAŚWIADCZENIE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KINEZJOLOGÓW 

 
WARSZAWA-BEMOWO 
 

 17 grudnia 
godz. 10.00-14.30 

 
W programie proste, dające dużo RADOŚCI tańce z Grecji, Izraela, Francji, Rosji, Węgier, Wielkiej Brytanii i 
innych krajów, bardzo przydatne w pracy z grupami : dzieci, młodzieży, seniorów... 
 
Koszt:  
70 zł w tym : płyta, opis kroków oraz ZAŚWIADCZENIE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KINEZJOLOGÓW 
Bez płyty i zaświadczenia - 50 zł 

https://dennisonakursy.pl/Tance-w-kregu-wytancz-swoja-zlosc.pdf

