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Magiczny warsztat  w Maroku                
 
 
 
 
 
 

z udziałem Józefa Onoszko, astrologa i astronumerologa, 
założyciela pierwszego w Polsce Studium Psychotroniki 

Odkryj swoje 
tajemne moce  



Dlaczego Maroko? 

❖ Dlatego, że jest gwarantowana pogoda    

❖ Dlatego, że nie ma tutaj smogu 
elektromagnetycznego    

❖ Dlatego, że jest to magiczne miejsce 
spełniające życzenia i marzenia      

❖ Dlatego, że tutaj poznasz swoje tajemne moce       

❖ Dlatego, że tutaj nauczysz się kreować swoją 
rzeczywistość      

❖ Dlatego, że w Polsce takich zajęć nie 
prowadzimy. 

 



Dlaczego Maroko? 

❖ Są takie miejsca, które nie zmieniły się od 
wieków. Dotykając stare mury, spacerując 
starymi, wyboistymi uliczkami poczujemy klimat 
dawnych lat, spotkamy ludzi, dla których czas 
inaczej płynie, a konsumpcyjny styl życia nigdy 
nie istniał.  

❖ Tu, zdawałoby się na końcu świata, przy szumie 
oceanu chcemy się wyciszyć.  

❖ Poczuć, że nic nas nie goni, że obowiązki, 
pretensje, problemy i całą tą złą energię 
zostawiliśmy gdzieś w bagażowni na lotnisku. 

❖ Tu mamy odpocząć psychicznie, aby usłyszeć 
swoje myśli… 



Dlaczego Maroko? 

❖ Na zajęciach poznasz narzędzia ugruntowujące, dające 
stabilizację i pozwalające w łatwy sposób osiągnąć 
równowagę emocjonalną. Zrozumiesz procesy 
transformacji wzorców i budowania nowych postaw. 
Zaprzyjaźnisz się z relaksacją, wzmocnisz swoją 
wewnętrzną siłę. 

❖ Proponujemy ci potężny zastrzyk technik, które zmienią 
wiele w Twoim życiu.  

 

 



Część warsztatowa: 
 

❖ Odkrywanie Twoich najważniejszych potrzeb       

❖ Magiczna kreacja Twoich najważniejszych potrzeb        

❖ Warsztat tworzenia magicznych mikstur przywracających urodę       

❖ Droga do poprawy jakości życia.  

❖ W Maroku odczujemy  wyraźnie działanie Jowisza będącego w 

swoim znaku. Daje on wszystkim pozytywną transformację 

świadomości  a znakom ognistym i powietrznym rozrost możliwości 

 

PROGRAM  



Poszczególne dni: 

I. Wylot do Agadiru i zakwaterowanie w hotelu 

II. Integracja grupy i określenie potrzeb uczestników, zajęcia w plenerze : 10 

pozytywnych cech, Czego nie wiem,  

III. Psychodrama – realizacja potrzeb  

IV. Wycieczka do Marrakeszu pełnia księżyca -  Mapa marzeń 

V. Warsztaty na pustyni – wysyłanie marzeń w przyszłość 

VI. Wizyta w hammamie i warsztat magicznych mikstur  kosmetycznych 

VII. Warsztaty  : Pajęczyna, Brakujące  krzesło,  Ja jestem, Kotwica 

VIII. Podsumowanie spotkania i wylot do Warszawy 

 

PROGRAM  



Część turystyczna 

❖ Wycieczka do Marrakeszu jednej z dawnych stolic Maroka: Pałac Bahia z XIX w., 

XVI-wieczne grobowce dynastii Saadytów i XII-wieczny minaret Kutubiyyi. 

Tradycyjny marokański obiad. Spacer urokliwymi uliczkami Medyny z małymi 

warsztatami, gdzie powstają tradycyjne wyroby marokańskiego rzemiosła i wizyta 

w berberyjskiej aptece z tajemniczymi miksturami na bazie oliwy arganowej. 

❖ Wizyta w tradycyjnym marokańskim hammamie i pokaz tradycyjnych rytuałów 

piękna oraz kosmetyków naturalnych 

❖ Wycieczka na wielbłądach 

 

PROGRAM 



BĘDZIEMY RAZEM 

Majka Skoczek 

Psychosomatyk 

Specjalista 

 zdrowia i środowiska 

 Józef Onoszko 

Astrolog , 

astronumerolog , 

założyciel 

pierwszego w 

Polsce Studium 

Psychotroniki 

Ewa Potocka 

Artystka mieszkająca  

w Maroku, która wprowadzi 

nas w magiczne miejsca i 

rytuały tego kraju 



PRZELOT 

◼WARSZAWA – AGADIR  20.01.2019 
◼AGADIR – WARSZWA     27.01.2019 

 



ZAKWATEROWANIE 

Igoudar Appart-Hotel 

Igoudar to klimatyczny hotel 
apartamentowy w tradycyjnym 
stylu moresh. Skromny, ale z 
pozytywną energią. W labiryncie 
białych domków każdy znajdzie swój 
ulubiony zaułek z widokiem na 
ocean, lub ogród. W hotelu jest 
basen odkryty i restauracja. Wifi w 
recepcji. O tej porze roku nie ma tu 
tłumów turystów... 



UBEZPIECZENIE 

Zapewniamy ubezpieczenie: 

❖ Koszty leczenia i Assistance Standard na sumę  160 000z ł 

❖ Następstwa Nieszczęśliwych  Wypadków na sumę 10 000 zł 

❖ Odpowiedzialność Cywilna  na sumę 200 000 zł 



Jedź z nami! 

Zapraszamy ludzi otwartych, 

którzy chcą coś w życiu zmienić 

 

Cena 2650 zł 


