WEEKEND SENSUALNOŚCI KOBIET

WIOSNA 2018 / 20.04 – 22.04.2018 Wisła
Jeśli pragniesz wkońcu postawić na siebie, poczuć się ważna dla samej siebie, zadbać o siebie,
odkryć swoje potrzeby i pragnienia….oraz zakwitnąć – ten weekend jest dla Ciebie!
Rozbudzisz swoją kobiecość, sensualność, wewnętrzne piękno. Zaczniesz przygodę która trwa
całe życie, a jest nią zakochanie się w sobie najpierw! Dopiero gdy pokochamy siebie, uszanujemy i rozpieścimy, osoby wokół będą wiedzieć jak mają nas traktować. Czas wyjśc z roli matki
Polki, która zawsze się poświęca i obudzić w sobie Boginię! Idać dalej….po częsci szkoleniowej zajmującej się Twoją Wewnętrzną Transformacją zajmiemy się ubiorem po to, by podkreślić apetyczność, piekność i atrakcyjność naszej kobiecości.
PLAN SZKOLENIA
✓
Metody relaksacji i zarządzania stresem czyli jak się mniej przejmować a więcej relaksować?
✓
Podstawy nauk o kobiecości oraz balansie kobiecej i męskiej energii
✓
Aktywacja trzech centrów kobiecej Mocy
✓
Łączenie się z aspektem naszej wewnętrznej Bogini by wyjść z syndromu Matki Polki
✓
Szacunek do siebie oraz dbanie o swoje potrzeby jako podstawa budzenia Kobiecości
✓
Budzenie Sensualności czyli jak czuje głębiej, więcej i rozsiewać to magiczne „ coś wokół”
✓
Relacje damsko męskie czyli jak budzić Lwa by kreować zdrowe relacje i czerpać z piękna
męskości
✓
Rytuał SPA uwalniania, wychodzenia ze „starego” i otwierania się na nowy rozdział

CO DOSTAJESZ:
✓ 4 bloki zajęciowe prowadzone przez Magdalena Glistak, Coacha Kobiecej Mocy, jedyną w
Polsce facylitatorkę Przebudzenia Seksualnego Kobiet metodą Shakti Malan, założycielkę
Przestrzeni Kobiet- globalnej platformy łączącej Polki na całym świecie
✓ Praktyki ćwiczeniowe w grupie transformujące postrzeganie siebie jako Kobiety i otwierające
kobiecość
✓ Skrypt szkoleniowy
✓ Możliwość indywidualnego omówienia jakiegoś zagadnienia
✓ Nawiązanie kontaktów z innymi kobietami gotowymi na zmiany
✓ Dodatkowy blok szkoleniowy z wspaniałą stylistką Paulą Tybon podczas którego zrozumiesz
jak podreślać swoje atuty poprzez ubiór i przestań marnować pieniądze na rzeczy, których potem nie używasz
NIC TAK NIE WPŁYWA NA EFEKTY SZKOLENIA JAK LOKALIZACJA
✓
✓
✓
✓
✓

Wisła 20.04 – 22.04.2018
2 x obiad, 2 x kolacja - wieczorami się integrujemy
Hotel **** z parkiem wodnym Tropikana, sauny i spa
Salon gier oraz klub nocny
Hotel usytuowany jest na zboczu Bukowej nad brzegiem Wisły. Z okien Hotelu roztacza
się niepowtarzalny widok na urokliwe zakątki Beskidu Śląskiego.

Organizator:

Biuro Podróży Wonder Travel www.wondertravel.pl
Magdalena Glistak www.przestrzenkobiet.com

KTO CIĘ ZMOTYWUJE DO PRZEBUDZENIA KOBIECOSCI LEPIEJ NIŻ…..
Magdalena Glistak
Coach Kobiecej Mocy. Coach z ponad 8 letnim doświadczeniem,
pracowała z ponad 1000 kobiet na programach mentoringowych i
coachingowych w Wielkiej Brytanii. Swoje umieętności
coachingowe zdobywała w Wielkiej Brytanii. Szkoliła sie także u
najlepszych specialistek z zakresu kobiecości oraz Kobiecego
Przywództwa takich jak Skakti Malan, Tara Mohr, Danielle LaPorte
oraz Ali Brown. Od ponad 6 lat pracuje z podświadomością i asystuje klientom w głębokiej transformacji. Założycielka Przestrzeni
Kobiet oraz kobieta aktywnie zaanagażowana w motywowanie i inspirowanie kobiet do tego by świeciły swoim światłem !

Paula Tybon
Osobista stylistka i doradca wizerunku
Ubiera od "głowy do stóp", bo wierzy, że osobisty styl zaczyna się,
od dobrych myśli na swój temat i konsekwencji w działaniu.
Uczy, że prosta i funkcjonalna garderoba to najlepszy przyjaciel
zapracowanej kobiety. Słucha, doradza i wspiera zmianę, w której
ktoś się znajduje lub chce ją rozpocząć, by ubiór cieszył i dopełniał
kobietę.

CO OTRZYMUJESZ OD NAS:
• 2 dniowe szkolenie
• Warsztaty z Magdaleną Glistak i Paulą Tybon
• Pobyt w górach w Wiśle w **** Hotelu
• Rozbudzenie swojej kobiecości, sensualności, wewnętrznego piękna

Przy zgłoszeniu do 23.03.2018 cena 1 499 zł/ 1 os. w pok. 2 os. ,
po tym terminie cena regularna 1699 zł
Masz pytania: czekamy na wiadomość od Ciebie:
Wonder Travel: biuro@wondertravel.pl, tel. 505 181 823
Magdalena Glistak: magda.glistak@googlemail.com

Organizator:

Biuro Podróży Wonder Travel www.wondertravel.pl
Magdalena Glistak www.przestrzenkobiet.com

