
O szlachetnym zdrowiu i mądrym życiu – rozmowy w anty-
kwariacie Abecadło przygotowane przez naturoterapeutkę 
i psycholożkę Agnieszkę Kałwak oraz antykwariusza i rol-
nika Antoniego Stąpora.

Zapraszamy na spotkania promujące bycie przewlekle 
zdrowym i do głębi świadomym funkcjonowania naszych 
organizmów w rzeczywistości pełnej rozpraszaczy uwagi 
oraz sztuczności.

Każde spotkanie to fenomenalna sesja terapeutyczna, 
która pomoże otworzyć się na aspekt własnego dobrostanu, 
zapobiec przykrym urazom, przewlekłym chorobom i ich 
długofalowym skutkom. Spotkania mają na celu promocję 
zdrowego podejścia do siebie, bliźnich, czujących istot i do 
świata. Jak mówi Agnieszka Kałwak: jako terapeutka, która 
żyje wedle głoszonych przez siebie zaleceń, będę dzielić się do-
świadczeniem, umiejętnościami, wszystko po to, żeby obudzić 
w ludziach ich własną moc do zmiany jakości własnego życia 
zarówno fizycznego, jak i psychicznego.

Program spotkań:
1. Ciało jako jedyne miejsce, którego możemy być pewni. 

O pracy manualnej, napięciach w ciele i tym, że sami 
sobie i innym to robimy.

2. Organizm jako długodystansowy silnik diesla. O eksploa-
tacji i sposobach zapobiegania usterkom.

3. Umysł ludzki jako przyjaciel, rozwydrzona małpa, opraw-
ca lub nauczyciel. O trudnościach w funkcjonowaniu 
z samym sobą. I o sposobach hakerskich.

4. Oddech życia – oddech życiem oraz oddech jako funkcja 
powrotu do siebie.

5. Zabójcze emocje. Dlaczego radość może być niebez-
pieczna. I dlaczego droga środka jest tak trudna?

6. Czy pogodzenie się to droga do wolności? Jak wpły-
wa to na nasz organizm? Kiedy walczyć, a kiedy odpuś-
cić gardę?

7. Co daje nam odwaga? I czy bycie odważnym to skakanie 
na bungee?

8. Co Cię tak wkurza? Złość jako mechanizm działania 
i funkcjonowania. Tylko po co? I co ma do tego wszyst-
kiego zaufanie?

Spotkania odbywają się w Antykwariacie Abecadło, w daw-
nej aptece, ul. Kościuszki 18, Kraków. Wstęp bezpłatny. Będą 
również transmisje na profilu antykwariatu Abecadło na 
Facebooku, a także audiowizualne zapisy publikowane 
na profilu antykwariatu Abecadło na YouTube i Spotify.

Jestem Agnieszka, jestem naturoterapeutką zafascynowaną 
możliwościami naszych pojazdów cielesnych. Od wielu lat zbie-
ram własne doświadczenia i wiedzę by rozsiewać ją w otwar-
tych umysłach ku chwale zdrowia, sprawności i korzystania 
z maksimum naszego potencjału. Staram się zarażać radością 
wobec życia i wobec samego siebie. 

Zależy mi, aby człowiek, z którym pracuję stawał się coraz 
bardziej świadomy siebie, swojego ciała i tego na ile sam może 
sobie pomóc. Zawsze pochylam się nad całością organizmu, 
pamiętając, że jesteśmy jednym wielkim systemem mieszczą-
cym w sobie mniejsze zależne od siebie trybiki. Kiedy zrozumie 
się zależności, jakie kierują pracą organizmu, łatwiej jest doga-
dać się z nim i zacząć dawać mu to, czego potrzebuje.

I w ten sposób chcę zachęcić ludzi, by zaczęli siebie słuchać 
i dbać o organizm, jako najlepszy swój pojazd, który będzie 
im służył do końca. W świecie pędzącym nie wiadomo dokąd 
coraz trudniej jest się odnaleźć i być w kontakcie ze sobą. Dla-
tego też służę moją wiedzą i pomocą, gdzie szukać, by znaleźć 
trwały ląd i wsparcie płynące z wnętrza siebie.

Agnieszka Kałwak

Całe Ciało

www.abecadlo.org    tel. 606 89 12 31

adres: Kościuszki 18/U3, Kraków 

O szlachetnym zdrowiu i mądrym życiu to hasło nowe-
go przedsięwzięcia antykwariatu Abecadło z okazji świę-
towania w 2022 roku 15 lat działalności. Dzięki współpracy 
i wsparciu wielu osób i instytucji, działając w duchu szacun-
ku dla każdego, razem tworzymy, jak w piosence zespołu 
VooVoo, „Wielką Flotę Zjednoczonych Sił”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.



www.abecadlo.org

Antykwariat Abecadło ul. Tadeusza Kościuszki 18/U3 30-105 Kraków

27 czerwca
20 lipca
8, 19, 29 września
7, 8, 27 października

godz. 18.00

wstęp wolny

Antykwariat Abecadło znajduje się w miejscu dawnej apteki 
Pod Aniołem Stróżem, w pobliżu Wawelu, Skweru Lajkonika 
Zwierzynieckiego, przystanku Jubilat, obok bulwaru Rodła 
nad rzeką Wisłą w Krakowie. Zajmujemy się popularyzacją, 
kupnem i sprzedażą książek już od 15 lat.

Unikatowe wnętrze antykwariatu Abecadło tworzy za-
bytkowe umeblowanie apteczne z 1899 roku, które udało 
nam się uratować i przywrócić do życia, choć w nieco in-
nej formie. Dziś leki oraz inne preparaty apteczne zastąpi-
ła wielotysięczna oferta różnorodnych książek, bajek, ko-
miksów, czasopism, grafik, plakatów, pocztówek, fotografii, 
map, druków i dokumentów, a nawet płyt winylowych, CD 
i kaset video.

Zapraszamy po mądre i interesujące książki z różnych 
epok, ale także po lekkie i przyjemne lektury. Oferujemy 
Państwu również pyszną kawę i herbatę, którymi można 
delektować się w zabytkowym wnętrzu, a także w ogrodzie – 
w otoczeniu pięknego pomnika przyrody, dostojnego klonu.

Zapraszamy do przeglądania katalogu książek na stronie 
www.abecadlo.org, gdzie można znaleźć mnóstwo świet-
nej literatury w dobrych cenach!

Antykwariat Abecadło to także miejsce spotkań literac-
kich, kulturalnych i społecznych, do których tworzenia ser-
decznie zapraszamy wszystkich Państwa!

Nasze działania skupione są na dbaniu o pomyślność 
ludzkiej wspólnoty, ochronie środowiska kulturowego i przy-
rodniczego. Obecnie poznawanie swojej natury jest coraz 
popularniejszą dziedziną życia i koresponduje z ideą zrów-
noważonego rozwoju, uważnej i świadomej dbałości o sie-
bie, społeczeństwo i środowisko kulturowe i przyrodnicze. 
Książki i spotkania w antykwariacie Abecadło mogą poma-
gać w naszym rozwoju!

Kontakt: +48 668 013 400
kosciuszki@abecadlo.org
facebook.com/AntykwariatAbecadlo
instagram.com/antykwariat.abecadlo
YouTube: Antykwariat Abecadło
Spotify: Antykwariat Abecadło


