Pytania do Życia
Terminarz
Pytania do Życia 2016-10-15 10:00 - 18:00

Cennik
390.00zł - przy wpłacie do 09.10.
500.00zł - od 10.10 do dnia szkolenia
Bądź częścią rozwiązania a nie problemu :)
Zapraszamy na warsztaty z Aliną Wajdą, autorką książki "Pytania do życia".
Będzie inaczej i niestandardowo. Zadziwisz się jak można totalnie i nieszablonowo
okiełznać irracjonalne lęki i wyjść poza same teoryjki. Teorie nie działają. Tutaj Ty
będziesz wreszcie działać!

Prowadzący

Po raz pierwszy Alina Wajda połączy nowe dziedziny wiedzy tak, aby Twój efekt był
szybki i realny.
Dowiesz się, co praktycznego może wnieść do Twojego życia wiedza astrologiczna i
jakie praktyczne narzędzia daje umiejętność korzystania z faz zodiakalnego rozwoju.
Poznasz osobistą pogodę na życie i bez obaw ruszysz przed siebie. Przestaniesz się
bać!
Alina zadziwi Cię precyzją i przydatnością tego starożytnego systemu wiedzy, którą
poda w bardzo prosty i zrozumiały sposób. A Ty łatwo zrozumiesz, dlaczego jest cały
czas dewaluowana.
Chcesz zmian?
Czujesz, że czas złamać stare niedziałające teorie i nawyki?
Dołącz do nas :)
Warsztat oparty jest na książce "PYTANIA DO ŻYCIA".
Jeśli chcesz wiedzę wprowadzić w czyn - to jest to miejsce dla Ciebie!

„Refleksja to najcenniejsze, co mogę sobie dać. Daje mi
dostęp do wiedzy o sobie, pozwala uruchomić wewnętrzną
pewność, a uzyskana dzięki temu mądrość otwiera drogę
do dojrzałych wyborów. Nieustanna ciekawość świata i ludzi
dawała i daje mi szanse poznawania siebie. Dojrzałość i
mądrość to wynik akceptacji życia. Pasje i charyzma
napędzają moje życie i powodują, że chce mi się chcieć, że
chce mi się żyć.

Koszt szkolenia to 390 zł.
Szkolenie potrwa od godziny 10 do 18.
http://alinawajda.pl/szkolenia/ (http://alinawajda.pl/szkolenia/)
O rezerwacji miejsca na szkoleniu decyduje wpłata na konto. Cena 390 zł
obowiązuje na wpłatę dokonaną w wyznaczonym terminie. Potem cena za
szkolenie wzrasta do 500 zł.
W cenie szkolenia zapewniona jest przerwa kawowa, skrypty oraz specjalne,
dodatkowe materiały.
Dane do przelewu:
MENTOR – Alina Wajda
nr konta: 51 1750 0012 0000 0000 2622 3814
W tytule przelewu proszę podać nazwisko, adres e-mail i miasto.
Zgłoszenie wyślij na adres: mentor@alinawajda.pl

Alina Wajda
Trener

Kiedyś napisałam o sobie: człowiek, przyjaciel, coach,
pedagog, córka, matka, wykładowca, nauczyciel, trener i
mentor."

