Transformacja poprzez
praktykę obecności i świadomy oddech

Trening Integracji Oddechem &
Integrującej Obecności

Poziom Advanced Practitioner (Krok 3)

z Colinem P. Sissonem
Współprowadzenie

Magdalena Janicka
Połącz się ze Źródłem wewnętrznej mocy i miłości,
uwolnij swój kreatywny i intuicyjny potencjał!
Zapraszamy wszystkich absolwentów intensywnego
Treningu Integracji Oddechem i Integrującej Obecności poziom
Practitioner (Krok 2), do udziału w zaawansowanym treningu dla
Praktyków IO - Advanced Practitioner (Krok 3). Trening ten to
głęboka podróż do wewnętrznego przebudzenia, kolejny krok w
siebie ku mocy Obecności oraz możliwość dalszego rozwinięcia
swoich umiejętności w byciu profesjonalnym praktykiem IO.
Osiem transformujących dni w trakcie których:

• Pogłębisz swoją praktykę bycia obecnym w sobie, z innymi oraz
z tym co cię otacza.

• Podniesiesz jakość doświadczania swojego codziennego życia i
życiowych wyborów z miejsca wewnętrznego centrum.

• Poznasz 7 tajemnic swojej psychiki.
• Poznasz swoją definicję miłości i związany z nią osobisty mit
oraz nauczysz się go świadomie uwalniać.

• Doświadczysz pracy z własnymi granicami i granicami innych.
• Nauczysz się świadomej komunikacji i jej skutecznego użycia w

29.09-6.10.2018 Jawor pod Miliczem
C o l i n P. S i s s o n j e s t
charyzmatycznym
nauczycielem świadomego
życia z Nowej Zelandii,
znanym
polskiemu
czytelnikowi autorem
bestsellerów inspirujących do
wewnętrznego przebudzenia.
Jest twórcą Integracji
Oddechem, która w ostatnich
latach poszerzyła się w
Integrującą Obecność –
praktykę bycia obecnym,
łącząca z wewnętrznym
źródłem harmonii wolności. Colin znany jest z poczucia
humoru, wielkiej prostoty i mocy przekazu, oraz ze
szczególnej atmosfery jaką wprowadza na swych
zajęciach. Jego doświadczenie, intuicja oraz zdolność do
współodczuwania inspiruje ludzi na całym świecie do
bardziej świadomego i twórczego życia. Więcej na
www.colinsisson.com

pracy z klientem.

• Rozwiniesz profesjonalne umiejętności praktyka IO w
•
•

prowadzeniu sesji indywidualnych.
Poszerzysz swoją zdolność łączenia się ze źródłem miłości i
wolności w sobie.
I wiele więcej!
Zapraszamy na wewnętrzną przygodę
odkrywania swojej prawdziwej Natury!

Początek: 29 września 2018, sobota, godz. 10:00.
Zakończenie: 6 października 2018, sobota, godz. 13:00.
Miejsce: Jawor pod Miliczem (między Poznaniem a Wrocławiem),
www.jaworowydom.pl
Cena treningu:
1650 zł - jeśli zadatek 350 zł wpłynie do 29 sierpnia 2018
1850 zł - jeśli zadatek 350 zł wpłynie po 29 sierpnia 2018.
oraz
Wyżywienie wegetariańskie i noclegi razem: 125 zł - 145 zł za
dobę.
Trening jest tłumaczony na język polski. Liczba miejsc ograniczona,
miejsce rezerwuje wpłacony zadatek. Na 10 dni przed treningiem
zadatek nie ulega zwrotowi. Duże rabaty dla osób powtarzających
trening.
Kontakt: Magdalena, info@magdalenajanicka.com, 691 674 123
Zapraszamy serdecznie!

Książki Colina dostępne w księgarniach (Wyd. Medium):
Wewnętrzne Przebudzenie, Podróż w Głąb Siebie, Twoje
Prawo do Bogactwa, Tajemnica Dwunastu Kamieni.
Magdalena Janicka jest
nauczycielką praktyki świadomej
obecności, od wielu lat
praktykuje obecność w sercu i w
ruchu jako uwalniającą medytację
i inspiruje do niej innych. Na
bazie wieloletnich doświadczeń i
eksploracji przekazuje autorską
formę praktyki obecności Embodied Presence.
Współtwórczyni i trenerka
Integrującej Obecności, wraz z
Colinem Sissonem współautorka
wieloletniej serii warsztatów Spotkania z Cieniem,
trenerka Integracji Oddechem. Astrolog ewolucyjna oraz
wydawca. Artystka tworząca w swoim studio White
Feather Productions.
Magdalena oferuje autorskie warsztaty inspirujące do
wewnętrznego przebudzenia oraz sesje indywidualne.
Więcej na www.magdalenajanicka.com

