"Újra Önmagam vagyok"
Tréning
THETA & COACHING
CSODA AZ ÉLETED

FÉRJ? GYEREKEK? HÁZTARTÁS?
MUNKA? IDŐHIÁNY? ROHANÁS?
STRESSZ?
Miközben már azt sem tudod, hogy ki vagy
valójában?
Soha nincs időd magadra?
Százfelé áll a fejed?
Azt sem tudod már, hol van az a nő, aki valaha
voltál?
A teendők csak tornyosulnak, Te pedig úgy érzed,
lassan belefulladsz ebbe az egészbe és valójában
már nem is a saját életedet éled?

VAN MEGOLDÁS.
Az "Újra Önmagam Vagyok" tréning által egy olyan
saját, személyre szabott megoldáskulcsot alakítunk
ki számodra, amellyel könnyedén tudod majd
irányítani az életedet. Azt nem tudom megígérni,
hogy fogok egy varázspálcát és egy suhintással
megoldódik minden gondod. De azt meg tudom
ígérni, hogy minden tudásommal és
tapasztalatommal azon leszek, hogy számodra is
elérhető legyen egy csodákkal teli élet, amelyben
újra önmagad lehetsz. Azt is meg tudom ígérni,
hogy ez számodra egy élvezetes folyamat lesz,
akkor is, ha esetleg néha fájdalmas, nehéz témákat
érintünk.

MIÉRT VELEM VÁGJ BELE EBBE
A FOLYAMATBA?
Mert én is átmentem ezen. Ezért tudom, hogy sokszor
milyen nehéz és milyen frusztráló.
De azt is tudom, hogy ha ezen a ponton túllendülsz,
akkor milyen csodás élet vár Rád.
Mert minden tudásommal és tapasztalatommal Téged
foglak támogatni.
Mert két fantasztikus technika, a ThetaHealing és a Life
coaching is a rendelkezésemre áll, ahhoz hogy
támogassalak ebben a folyamatban. Te döntesz, hogy
melyiket választod, de természetesen lehetőséged van
akár mindkettőt is kipróbálni.

„TECHNIKAI” RÉSZLETEK:
Egy előzetes beszélgetés során megismerkedünk
egymással, Te elmondod nekem a körülményeidet,
közösen átbeszéljük a lehetőségeket, és Te pedig
eldöntöd, hogy belevágsz-e velem ebbe a folyamatba.
Ez a beszélgetés számodra ingyenes és semmiféle
kötelezettséggel nem jár.
Ha úgy határozol, velem szeretnél belevágni ebbe a
kalandba, akkor egy hat alkalmas folyamatra
számíthatsz: az első négy alkalomra hetente kerül sor,
majd tartunk egy kicsit hosszabb szünetet és ezután
zárjuk le a folyamatot.

„TECHNIKAI” RÉSZLETEK:
A konzultációk során Life coaching és/vagy
ThetaHealing technikával dolgozunk.
Ezekre az alkalmakra személyesen, Veszprémben
vagy Hárskúton, illetve online (Messenger, Skype)
kerül sor. A te döntésed, hogy mi kényelmesebb
számodra.
Amennyiben mégsem velem szeretnél dolgozni,
akkor sincs probléma, barátokként válunk el
egymástól. Ez az egész folyamatra is igaz: bármikor
abbahagyhatod, tiszteletben tartom a döntésedet.

„TECHNIKAI” RÉSZLETEK:
A hat plusz egy alkalmas tréning díja
54.000 Forint, amelyet egyben, de
alkalmanként is fizethetsz.
Amennyiben most kezded el velem ezt az „utazást”,
akkor ajándékba kapsz tőlem egy olyan 1,5-2 órás
foglalkozást, amelynek során a lovaimmal együtt
dolgozunk.
A soul coachingról bővebben az alábbi weboldalon
olvashatsz:
https://csodaazeleted.hu/
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