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Twojej wewnętrzne dziecko to bardzo ważna część Twojej osobowości. 
To suma Twoich osobistych doświadczeń z dzieciństwa i okresu
dojrzewania. Wpływ na kształtowanie tej części osobowości mają Twoje
relacje z rodzicami, opiekunami, wszystkie "wgrane" programy, schematy,
wzorce, przekonania i sądy na swój temat oraz świata zewnętrznego. 
Każde dziecko potrzebuje ciepła, miłości, szacunku, bycia zauważonym,
docenionym i wysłuchanym - dzięki temu wyrasta napełnione
przekonaniem, że jest ważne, że jest cudem i z takim zasobem wchodzi
odważniej i pewniej w dorosłość.  

Szczęśliwe dziecko odpowiada za naszą wewnętrzną miłość,
spontaniczność, radość, umiejętność bycia tu i teraz, za budowanie relacji i
realizację celów w dorosłym życiu. 

Jak pokazuje moje wieloletnie doświadczenie zawodowe - mało kto z takimi
zasobami wchodzi w dorosłość. Większość z nas posiada nieuleczone
traumy, rany, a także fałszywe wzorce, na podstawie, których buduje swój
wewnętrzny świat. 

Jeśli ta część osobowości nie zostanie w pełni uleczona z trudnych
doświadczeń, wówczas w dorosłym życiu odzwierciedla się to na wielu
płaszczyznach.

O kursie 
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• nieumiejętności przeżywania emocji, szczególnie tych trudnych
(zamrożenie emocjonalne, nadmierna emocjonalność) 
• płaczliwości i wewnętrznego rozdarcia, chaosu
• problemów komunikacyjnych w relacjach 
• braku zaufania do innych, podejrzliwość 
• trudności w wybaczaniu sobie i innym 
• braku motywacji do działania
• braku wytrwałości w dążeniu do celów
• trudności w asertywnym stawianiu granic i wyrażania swojej prawdy
• poczucia winy, wstydu, lęku 
• poczucia gorszości
• poczucia beznadziei i braku sensu w życiu 
• poczucia lęku przed zmianami i trudności w samodzielnym
podejmowaniu decyzji

Jeśli Twoje wewnętrzne dziecko nie jest w pełni
uzdrowione/uleczone, w dorosłym życiu możesz doświadczać:

Jeśli Twoje wewnętrzne dziecko
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Nie martw się! Nie jesteś w tym odosobniona/y. Jeszcze kilka lat temu,
sama zaznaczyłabym wszystkie wymienione punkty. 

Przez wiele lat byłam nieszczęśliwa, wewnętrznie rozdarta, smutna,           z
pretensjami do całego świata, że moje życie nie jest takie, jakie bym
chciała wieść. Moje relacje pozostawiały wiele do życzenia. Wiecznie
"oddawałam" siebie, wierząc, że jeśli będę kochać mocniej, będę również
tak samo kochana. Niestety nic takiego się nie wydarzało. Rezygnowałam
z siebie na wielu płaszczyznach, bałam się stawiać granice. Przez długi
czas widziałam siebie w środku jako małą, skuloną dziewczynkę. 
Moje wewnętrzne dziecko czuło się gorsze, niekochane i niewarte miłości.
Któregoś dnia poczułam, że tak nie może być! Że przecież nie chodzi o to
w życiu, aby przeżyć je pełną smutku, rozgoryczenia i żalu. Czułam,         
 że chodzi co coś więcej!
I właśnie wtedy, od jednej decyzji - "spróbuję inaczej" zaczęła się moja
podróż do transformacji całej mojej istoty, a tym samym całego mojego
życia. Dziś jestem miłością i prawdą. Kocham siebie i uwielbiam swoje
życie. Oczywiście nie jest tak, że dziś wszystko jest tylko różowe. Ale
każda zmiana przebiega już szybciej i lżej. Nie dotykają mnie zdarzenia,
ludzkie słowa czy zachowania. O wiele łatwiej przechodzę przez trudności. 

Brzmi znajomo?



• nauczysz się rozpoznawać, nazywać emocje oraz lokalizować je w ciele
• nauczysz się pracować w konstruktywny sposób z emocjami
• zmienisz wybrane przez siebie, najbardziej ograniczające przekonania 
• przejdziesz proces uzdrawiania swoich ran z dzieciństwa, które dziś
ograniczają Twój potencjał
• uwolnisz ograniczenia ze swojego ciała, umysłu i duszy
• nauczysz się rozpoznawać i pracować ze swoim wewnętrznym głosem
dziecka, krytyka oraz dorosłego
• otworzysz swoje serce na miłość do siebie 
• nauczysz się pracować ze swoimi wartościami 
• przejdziesz głęboki proces wybaczania i integrowania poszczególnych
części swojej Istoty

Zapraszam Cię do tej wyjątkowej podróży - 8 tygodniową wspólną
podróż do uzdrowienia Twojego wewnętrznego dziecka. 
Ten kurs stworzyłam w oparciu o swoje doświadczenia, a także
narzędzia, które stosowałam i stosuję do pracy ze sobą i swoimi
podopiecznymi. Podzielę się wszystkim co znam, umiem, co działa             
i przynosi wymierne efekty. 

To pierwszy kurs, który łączy ze sobą narzędzia i wiedzę psychologiczną,
a także głęboką pracę z energią. Bedziemy pracować wielowymiarowo,
na wszystkich strefach: umysł, emocje, ciało oraz pole energetyczne. 

Przejdziemy przez 5 głównych ran, które nosimy z dzieciństwa (rany:
odrzucenia, porzucenia, zdrady, niesprawiedliwości, upokorzenia),           
 a także poprzez wszystkie powiązane z nimi maski - mechanizmy
obronne, fałszywy system przekonań. 

Ten kurs to prawdziwie głęboka transformacja dla  Twojej istoty. Droga
do Twojej uniwersalnej, boskiej prawdy o Tobie. 
Będę Twoją przewodniczką i opiekunką w całym procesie. Będę przy
Tobie w całym procesie. 
Razem zajrzymy w Twój wewnętrzny mrok, aby wspólnie wyjść            
 do światła. 

Co Cię czeka? 
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Co zyskasz pracując ze mną?



Wszystkie spotkania online bedą prowadzone w zamkniętej grupie na ZOOM, w podanych
terminach, w godzinach 10:00 - 13:00
Każdy uczestnik otrzyma nagrania z transmisji oraz materiały do pracy, po każdym spotkaniu
online. 
Nagrania będą dostępne na zamkniętej grupie na FB przez okres 6 miesięcy.  
Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w ostatnim kręgu na żywo, będą mogły połączyć
się poprzez transmisję online. 

Wszystkie dane uczestników, ich wypowiedzi są całkowicie chronione i nie będą
udostępniane osobom spoza grupy. 
Zabrania się udostępniania materiałów poza grupą bez wiedzy i zgody prowadzącego. 

Spotkanie online  - 21 września  (środa) 1.
Otwarcie kręgu: Rola wewnętrznego dziecka, rola rodzica             
 w naszym życiu: ojca, matki, 3 stany ego. 

2. Spotkanie online - 28 września (środa) 
Rana odrzucenia, maski, mechanizmy obronne

3. Spotkanie online - 5 października (środa) 
Rana  porzucenia, maski i mechanizmy obronne

4. Spotkanie online - 12 października (środa) 
Rana zdrady, maski i mechanizmy obronne

5. Spotkanie online - 19 października (środa) 
Rana upokorzenia, maski i mechanizmy obronne

6. Spotkanie online - 26 października (środa) 
Rana niesprawiedliwości, maski i mechanizmy obronne

7. Spotkanie online - 2 listopada (środa) 
Integracja wewnętrznego dziecka z wewnętrznym dorosłym -
budowanie relacji ze sobą i z innymi z poziomu wyższej
świadomości
 
8. Spotkanie na żywo w Warszawie - 12 listopada (sobota) 
Krąg na żywo integrujący całą pracę z tańcem intuicyjnym                 
oraz ceremonią kakao

Program 
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W trakcie naszych spotkań będziemy pracować z polem
energetycznym, systemem przekonań i wartości, Będziemy
rozwiązywać kontrakty karmiczne oraz powracające energie
karmiczne z poprzednich wcieleń,  uwalniać emocje z ciała,
uwalniać blokady z całego systemu czakr. 
Wykorzystamy do tego narzędzia pracy mentalnej, techniki pracy
szamańskiej, medytacje prowadzone, wizualizacje, pracę ze
światłem i cieniem, pracę z wewnętrznym krytykiem, pracę            
 z głosem, głęboką pracę z ciałem w oparciu o metodę TRE oraz
uważny ruch. 

Podczas ostatniego spotkania, które odbędzie się na żywo
spotkamy się w kręgu, z tańcem intuicyjnym oraz ceremonią
kakao. 

Każde spotkanie trwa 3 godziny. 
Linki do spotkań będą wysyłane na dzień przed transmisją. 
Pracujemy z kamerami, tak abyśmy wszyscy się widzieli w trakcie
pracy. 

Nie ma możliwości uczestniczenia w wybranych częściach.
Program jest tak skomponowany, aby stopniowo uzdrawiać
poszczególne części. 

Jeśli jesteś w trakcie terapii, pod opieką lekarza psychiatry, nie rezygnuj z tej
pracy w trakcie uczestniczenia w kursie. Ten kurs może wesprzeć Cię                   
w procesie, w którym aktualnie jesteś. 

Uczestnik bierze pełną odpowiedzialność na siebie za efekty
swojej pracy. Bez Twojego pełnego zaangażowania w proces, nic
się samo nie zadzieje. 

Metodologia pracy 
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Cena Basic  - 888zł (do 10 września 2022) 
Obejmuje 7 spotkań online i jedno spotkanie w kręgu na żywo, w
Warszawie, materiały do każdego spotkania oraz moją opiekę na
grupie FB. 
Każde spotkanie, w tym krąg na żywo trwa 3 godziny. 
Cena nie obejmuje kosztów związanych z dojazdem do Warszawy
oraz ewentualnego noclegu, wyżywienia. 

Cena Basic Late - 1222zł  (od 11 września) 
Obejmuje 7 spotkań online i jedno spotkanie w kręgu na żywo, w
Warszawie, materiały do każdego spotkania oraz moją opiekę na
grupie FB. 
Każde spotkanie, w tym krąg na żywo trwa 3 godziny. 
Cena nie obejmuje kosztów związanych z dojazdem do Warszawy
oraz ewentualnego noclegu, wyżywienia. 

Cena Premium: 2222zł 
Obejmuje 7 spotkań online i 1 spotkanie w kręgu na żywo, w
Warszawie, materiały do każdego spotkania oraz moją opiekę na
grupie FB. 
Każde spotkanie, w tym krąg na żywo trwa 3 godziny. 
Cena nie obejmuje kosztów związanych z dojazdem do Warszawy
oraz ewentualnego noclegu, wyżywienia. 

Dodatkowo tylko w tym pakiecie: 
2 x 2,5h indywidualna sesja online lub na żywo w Warszawie pracy
z energią z prowadzącą 
(o wartości 1500zł). Termin sesji ustalany jest indywidualnie z
uczestnikiem i odbywa się w odstępie min.  3 tygodni. 

Koszt
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Zapisy
Zapisz się na adres na adres: kontakt@aleksandragelo.pl z imieniem i
nazwiskiem oraz wyborem pakietu. 
Płatność należy uiścić do 3 dni od zapisu poprzez stronę internetową 
lub przelewem na konto: 
79 1160 2202 0000 0002 9113 9450 tytułem: imię+nazwisko + kurs wew.
dziecko

Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymasz maila z potwierdzeniem rezerwacji
miejsca w kursie. 



Aleksandra Gelo 
Soul healer, medicine woman, współczesna szamanka, uzdrowicielka
dusz, psycholog, certyfikowany coach. 

Pomagam innym istotom przeprowadzać je na wyższy poziom
świadomości, towarzyszę im w przejściu od cienia do światła,
uzdrawiając rany, traumy, wzorce, schematy i ograniczenia. Łączę
wieloletnią wiedzę/praktykę psychologiczną, ustawienia systemowe,
naukę z zakresu fizyki kwantowej, praktyki treningu mentalnego
poprzez pracę z podświadomością z technikami i ceremoniami
szamańskimi, głęboką wielowymiarową pracą z polem energetycznym,
medytacjami, operacjami kwantowymi oraz różnorodnymi technikami
pracy z ciałem. W swojej pracy integruję korzenny szamanizm,
intuicyjny taniec, śpiew, grę na instrumentach, pracę z przewodnikami
duchowymi, duchami opiekuńczymi, totemami zwierząt oraz duchami
świętych roślin. 

Do zobaczenia w tej wspólnej podróży!
Z miłością, 
Ola

O mnie
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