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Dlaczego szkolenie na temat ludzkiego zarodka?
W ciągu ostatnich dekad naukowcy ukazali na światło dzienne wiele nowych faktów i odkryć na
temat naszej egzystencji prenatalnej. Ponadto zostały opracowane techniki, które pozwalają nam
coraz bardziej „manipulować” i „tworzyć” ludzki zarodek (in-vitro, klonowanie, inżynieria
genetyczna). Te fakty oraz te techniki budzą pytania co może, a co nie może być dozwolone lub
dopuszczone w pracy z zarodkami. Jednak pomimo tej nowej wiedzy i osiągnięć, zarodek dla wielu
osób pozostaje kwestią niewiadomą. Nadal istnieje ignorująca niewiedza co do tego, jak zarodek
wygląda, w jaki sposób istnieje, czym jest w rzeczywistości. Od strony tzw. „biologii regularnej” i
medycyny z reguły tworzony jest specyficzny obraz zarodka, głównie „podkolorowany” przez
dominujący obraz człowieka i natury na polu nauki. Następnie obraz zarodka zwykle widziany jest
w sposób redukcjonistyczny, np. jako materia komórek, tkanek, genów itd. W takim patrzeniu nie
ma miejsca na zastanawianie się i zadawanie pytań na temat głębszego znaczenia i senesu tej fazy
egzystencji człowieka. Podczas, gdy zarodek ma do przekazania wiele „mądrości” na temat
„prawdziwego” sensu ludzkiego bytu. Organizatorzy szkolenia Embryo in motion pragną
poinformować zainteresowane osoby, że na szkoleniu oprócz poglądów i zakresu zainteresowań
regularnej biologii na temat ludzkiego zarodka, przedstawiony zostaną również punkt widzenia,
który daje przestrzeń dla bardziej duchowych aspektów bytu człowieka i inkarnacji.
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A więc o czym traktuje szkolenie?
Zaczynając od wielkich tematów narodzin i śmierci, koncepcji „początków życia” przedstawiony
zostanie rozwój ludzkiego embrionu w pierwszych tygodniach poprzez obrazy, historie i refleksje.
Niniejszym ludzki zarodek jest przedstawiony jako inkarnująca istota ludzka, która pokazuje ludzkie
zachowania w gestach rozwoju i metamorfozy od pierwszego moment swojego powstania.
Naukowa metodologia stosowana w tym podejściu jest zwana fenomenologią. W tym podejściu
zasadniczym jest samo wejście w kontakt z zarodkiem bardziej niż patrzenie na niego lub myślenie
o nim w oderwanych kategoriach spojrzenia naukowego. Chodzi o to, aby poczuć, aby wejść w
kontakt z tym cudem, w sposób jaki czuje serce bez jednoczesnego „tracenia głowy”. Dlatego, że
fakty i dane biologiczne muszą pozostać podstawą naukowego podejścia. Będziemy szukać sensu i

znaczenia „języka znaków”, które przemawiają z dynamiki i gestów rosnącego i rozwijającego się
ludzkiego zarodka: CO w rzeczywistości ROBIMY będąc (ciągle jeszcze) zarodkiem?
Nie rozpoczniemy od wyjaśnienia specjalistycznej wiedzy w dziedzinie embriologii. Osoba
prowadząca kurs ma długie doświadczenie w nauczaniu i wyjaśnianiu tej czasem trudnej materii.
Szkolenie zaprojektowane jest dla każdego, kto chce sformułować pogląd i osąd na temat sensu tej
„ukrytej” fazy ludzkiej egzystencji. Kurs stworzony jest zarówno dla zainteresowanego prawnika jak
również dla ludzi, którzy mają, z racji swojego zawodu, na co dzień do czynienia z zarodkiem,
takich jak: lekarze, położne, terapeuci paramedyczni, haptonomiści czy nauczyciele. „Poziom”
szkolenia może z łatwością być adoptowany do zainteresowań słuchaczy czy nawet specyficznych
specjalności.
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Przez kogo jest prowadzone szkolenie?
Jaap van der Wal (*1947) jest lekarzem, który zatracił się w badaniach naukowych w dziedzinie
embriologii i badania ludzkiego ruchu.
W dalszych badaniach ukończył pracę o ludzkiej
propriocepcji obejmującą m.inn. zakres percepcji ruchu i postawy. Poprzez publikacje, artykuły i
wykłady stara się połączyć z jednej strony regularną biologię i nauki przyrodnicze z bardziej
duchowym spojrzeniem na człowieka i naturę z drugiej strony. Dlatego też podąża za
fenomenologicznym podejściem Goethego zwanym „nauka przez serce”. Wykładał dla bardzo
szerokiego grona odbiorców, począwszy od prawników do lekarzy, od naukowców do ludzi z
ezoterycznym obrazem człowieka i natury.
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Co zawiera szkolenie?
Szkolenie zbudowane jest przez krótkie wykłady, opowiadania i dyskusje wywołane przez krótkie
sesje, podczas których uczestnicy sami „wchodzą w ruch”. Następnie wykorzystywane są
obserwacje rysowania i modelowania środkami „pracy z ciałem”.
Maksymalna liczba uczestników jest ograniczona do około 25 osób
Tłumaczenie z oryginalnej broszury - Tomasz Zagórski
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Cena szkolenia: 2600zł (przy zgłoszeniu do 15 marca 2017r), 2750zł po tej dacie.
Zgłoszenia online: http://www.ankietaplus.pl/s/53457WKA
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Uwaga!
Aby zapewnić sobie miejsce na liście, należy wypełnić zgłoszenie online oraz wpłacić
zadatek w wysokości 500zł.
Dane do przelewu zostaną przekazane w mail potwierdzającym wpłynięcie zgłoszenia.
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Komentarz organizatora:
Instytut Treningowy HandsOn od początku działalności kładł nacisk na wysoką jakość
organizowanych szkoleń, wybór ciekawych tematów i zapraszanie wybitnych wykładowców.
Sprowadziliśmy do Polski m.inn. terapię Watsu, Spinal Engine Fascial Fitness, Tantsu i kilka innych
ciekawych koncepcji pracy z ciałem. Wykładali u nas m.inn A. Vleemimg, S. Gracovetsky, R.
Schleip, T. Myers, W. Fourie i wielu innych wybitnych praktyków i dydaktyków.
Do grona tych znakomitości z ogromną przyjemnością możemy dodać prof. Jaap`a van der
Wala, który poprowadzi w Krakowie swoje flagowe szkolenie Embryo in Motion. Osobiście
miałem okazję uczestniczyć w wykładzie naszego gościa podczas FRC w Waszyngtonie, i już w tym
momencie mogę powiedzieć, że będę wśród 25 szczęściarzy, którzy będą mogli chłonąć tą
niezwykłą wiedzę przez 4 dni. Van der Wal to człowiek o niezwykłej erudycji, jego sposób dzielenia
się wiedzą inspiruje i zmusza do zadawania pytań. Zmusza też do myślenia i często przewraca do
góry nogami obraz człowieka i koncepcję jego terapii, jakie mieliśmy do tej pory. Jest to wiedza,
której trudno szukać w książkach, na studiach czy nawet na dobrych szkoleniach.
Z niecierpliwością oczekuję przyjazdu naszego gościa i zapraszam do dołączenia do listy
uczestników pierwszego w Polsce szkolenia Embryo in Motion!
Tomasz Zagórski, MSc, CAFS, SB.
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