SZTUKA
PRZYJMOWANIA
Czy jesteś otwarty na to
czego pragniesz?
prowadzi

Colin P. Sisson
Czy chcesz rozwinąć swoją zdolność do
przyjmowania miłości, szczęścia, pieniędzy i
wszystkich darów życia?
Czy
chcesz
połączyć
się
ze
swoim
prawdziwym poczuciem wartości, które jest w
Tobie od zawsze?
Bardzo często pragniemy miłości, spokoju, szczęścia
lub pieniędzy, ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, że
równocześnie jesteśmy zamknięci na ich przyjęcie.
Ludziom łatwiej jest dawać niż przyjmować, ponieważ
działają często z nieświadomego poczucia, że nie
zasługują na bycie kochanymi dla samych siebie, a
jedynie z jakiegoś powodu lub za coś.
Gdy działamy z poczucia niezasługiwania to
nieważne jak ciężko pracujemy w pracy, w związkach
czy też nad swoimi marzeniami, ponieważ ukryta
nieświadoma część w nas blokuje każdą próbę przyjęcia
tego czego świadomie chcemy. Sukces nie przychodzi
do tych którzy najbardziej na niego zasługują ani też do
najbardziej utalentowanych. Sukces każdego rodzaju
przychodzi tylko do tych, którzy są otwarci na jego
przyjęcie.
Sztuka Przyjmowania pomaga nam połączyć się z
naszymi uczuciami niezasługiwania i rozpocząć
wewnętrzną transformację ku otwartości, poczuciu
bezpieczeństwu i miłości. Łagodnie zaprasza nas
również do zbadania i uświadomienia sobie naszych
przekonań oraz zachowań, które odziedziczyliśmy po
naszych rodzicach i społeczeństwie. Poprzez praktykę
Integracji Oddechem i Integrującej Obecności z tym co
naprawdę czujemy, zaczniemy poszerzać swoją
zdolność przyjmowania, a nasze zdolności
autentycznego dawania naturalnie staną się pełne mocy.
Serdecznie zapraszamy!

24-25.06.2017 Trójmiasto
Colin P. Sisson
jest 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
Książki Colina
dostępne w po polsku
(Wyd. Medium):
Tajemnica Dwunastu
Kamieni, Wewnętrzne
Przebudzenie, Podróż w
Głąb Siebie, Twoje
Prawo do Bogactwa i
inne.
Data: 24-25.06.2017
Godziny: 9:30-17:30 z przerwą na lunch
Miejsce: Trójmiasto, miejsce zostanie podane wkrótce
Inwestycja
590 zł - jeśli zadatek 200 zł wpłynie do 5 czerwca maja 2017
690 zł - jeśli zadatek 200 zł wpłynie po 5 czerwca 2017.
Liczba miejsc ograniczona, miejsce rezerwuje wpłacona zaliczka.
Warsztat jest tłumaczony na język polski przez Magdalenę
Janicką.
Kontakt: Grażyna Topolska, kom. 502 302 956,
e-mail: grazynatop@wp.pl
oraz Agnieszka Faliszewska
kom. 502 062 187, e-mail: a.faliszewska@yahoo.pl

