ŚWIADOME RELACJE
JAK BUDOWAĆ KOCHAJĄCE
I SZCZĘŚLIWE ZWIĄZKI

BEZPŁATNY WYKŁAD LIVE ONLINE
9.07.2022 - godz. 9:30 CET

z COLINEM P. SISSONEM

Co sprawia, że relacja lub związek jest piękny, kochający, radosny i rozwijający się?
Czy jest to bycie z odpowiednią osobą, posiadanie wystarczających środków finansowych na
utrzymanie związku, czy też posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat tego, jak postępować?
Świadome związki mówią "nie" na te odpowiedzi. Jeśli chcesz być z "właściwą" osobę, to bądź
właściwą osobą. To świadomość jest tym, co przekracza możliwości jakie mamy czy wiedzę.
Większość ludzi myśli, że są świadomi, kiedy widzą tytuł: Świadome Związki. Byłem jedną z tych
osób i kiedy zacząłem się trochę budzić, byłem zszokowany, jak bardzo nieświadomy byłam w wielu
małych, ale ważnych obszarach moich związków. I to właśnie one sprawiły, że z przeciętności
przeszedłem do większej miłości i szczęścia w moich bliskich związkach.
To z kolei przeniosło się na wszystkie obszary moich relacji z innymi, nawet z moim szefem.
To tak jak z koszmarami podczas snu. Nie wiemy, że śnimy, dopóki się nie obudzimy. Świadome
Związki są takie same. Zapraszam Cię do dołączenia do mnie na bezpłatnym wykładzie i
przekonania się, czy tak właśnie jest.

Aby zarezerwować wolne bezpłatne miejsce, wejdź na stronę:
https://www.colinsisson.com/events
i tam się zarejestruj. (Wskazówki co do rejestracji dla osób nie mówiących po angielsku poniżej)
To wydarzenie odbywa się na platformie Zoom, konto na Zoomie możesz założyć bezpłatnie.
Po tym bezpłatnym wykładzie odbędą się warsztaty Świadome Związki prowadzone przeze mnie w dniach:
Moduł 1: 23-24 lipca 2022
Moduł 2: 30-31 lipca 2022

W godzinach porannych 8:30 - 12 CET.
Na które Was także serdecznie zapraszam.
Tutaj link do tego wydarzenia na FB.
Tutaj znajdziesz ulotkę informacyjną o warsztacie.
Więcej informacji można uzyskać od Magdaleny: info@magdalenajanicka.com, 691 674 123.

Czekając na Was 9 lipca
Z miłością
Colin

**** Wskazówki jak zarejestrować się na bezpłatny wykład Colina:

Aby się zarejestrować się i zarezerwować bezpłatne miejsce na wykładzie Colina kliknij
na:
www.colinsisson.com/events
Zjedź kursorem na sam dól strony, wpisz liczbę „1” przy „tickets”, a następnie kliknij na
„checkout”. Tam wpisz swoje imię i nazwisko, oraz adres mailowy.

Kliknij "continue" i otworzy się strona potwierdzająca Twoja rezerwację miejsca z opcją
"download ticket" możesz go sobie pobrać na komputer/telefon. Na bilecie jest link do
Zooma który potrzebujesz użyć aby wejść na bezpłatny wykład.
Równocześnie otrzymasz maila z potwierdzeniem i w mailu także będzie ten sam link do
Zooma który potrzebujesz użyć aby wejść na bezpłatny wykład. (W związku z tym
pobieranie biletu nie jest konieczne, jeśli nie chcesz tego robić).
W razie pytań prosimy pisz na: info@magdalenajanicka.com

Do zobaczenia! :)

