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Zapraszamy Was do Włoch na intensywny, tygodniowy program 
medytacji i dociekań, aktywujący mądrość i dobrostan, który bierze się z 

naszego współistnienia z naturą. Warsztat zawiera elementy praktyki 
stoickiej i filozofii wschodnich. Eksplorujemy antyczne ścieżki nadawania 

życiu sensu. 
 
CZEGO UCZY WARSZTAT? 
Metoda, którą stworzył Marcin Fabjański – Dostrojenie do Procesu Życia – łączy 
elementy filozofii stoickiej i nauk wschodnich i dostarcza prostych sposobów 
rozpoznawania poziomu napięcia, panowania nad przeszkadzającymi myślami oraz 
uwalniania się od zmartwień. Nauczysz się błyskawicznie wchodzić w stan wysokiej 
uważności by zregenerować umysł i ciało i zapobiegać wypaleniu oraz utracie radości 
życia. 
Praktyka dostrojenia polega na: 
1. Poszukaniu źródła problemów w naszym sposobie myślenia, a nie w zewnętrznych 
okolicznościach. 
2. Pracy z odzyskiwaniem naturalnego balansu emocjonalnego. 
3. Uważnym dostrojeniu do bodźców zmysłowych i powrocie do świeżości 
doświadczania. 
4. Kontemplacjach i dociekaniu mających na celu klarowne zrozumienie sensu i celu 
naszego życia.  
 



 

PRZYKŁADOWY ROZKŁAD DNIA 
1. Sesja medytacji (dla chętnych) 
2. Śniadanie 
3. Warsztaty filozoficzne 
4. Obiad 
5. Wycieczka lub spacer po parku narodowym połączony z praktyką uważności i 
dostrojenia do natury. 
6. Kolacja na mieście. 

MIEJSCE 
Apenińska Stacja Filozoficzna położona jest 80 km od Rzymu. To fascynujące 
miejsce, położone wśród bukowych lasów i skał, wodospadów i strumieni, 
średniowiecznych zabytków i antycznych ruin. 
 
TERMIN 
21.10. – 27.10.2017 
 
CENA 
1900 zł (w tym pobyt i transport we Włoszech, bez biletu lotniczego) 

PROWADZĄCY 

 

 
Marcin Fabjański - przez większość dorosłego życia zgłębiałem sposoby budowania 



 

świadomego życia, między innymi medytując przez dwa lata w klasztorach Azji, 
robiąc doktorat z filozofii i badając jak proces pisania wpływa na umysł i ciało. 

Jestem autorem pierwszego polskiego poradnika praktyki filozoficznej „Stoicyzm 
Uliczny”, sześciu innych książek, filmów dokumentalnych i scenariuszy. Jako 
dziennikarz byłem nagrodzony między innymi Grand Pressem i nagrodami 

Independent Press Association w Nowym Jorku. Dla „Przekroju” wymyśliłem i piszę 
scenariusz komiksu filozoficznego „Panna Angst”. 

 

Dzięki warsztatowi zbudujesz podstawy programu filozoficznego dbania o szczęście 
przez całe życie. 
 
Zapraszam serdecznie, 
Marcin Fabjański  
 

 

 


