
Rok 2021 jest niewątpliwie jednym z najmocniej transformujących okresów
ostatnich lat. Wielu z Was zadaje sobie pytanie czemu służą te zmiany i jak
wpłyną na Wasze życie?

Obecnie klarują się nowe struktury i kierunki przeznaczenia. Stoimy na
swoistym pomoście w drodze do Nowego.

Ten warsztat dedykuję wszystkim "ciekawskim", którzy chcą zobaczyć
perspektywę minionych zdarzeń i przyjrzeć się nowym zarysom przyszłości.

Jednocześnie każdy z nas ma swoje indywidualne podwórko do
„posprzątania” i odkryjemy co jeszcze musimy uwolnić w drodze do
szczęścia.

Wyznaczymy obszary realizacji i odpowiemy sobie dlaczego są niezbędne na
Twojej drodze rozwoju.

Jeśli czujesz, że powoli wszystko się zmienia, Ty się zmieniasz i chcesz
zobaczyć dokąd prowadzą Twoje indywidualne drogowskazy... Ten warsztat
jest dla Ciebie!

 
 

  ✨ To OSTATNIA edycja warsztatu w tym roku! ✨



Wyżywienie wegetariańskie 3 x dziennie
Noclegi
Codzienne warsztaty

W pierwszej części warsztatu każdy z uczestników zajrzy w swoje pole
informacyjne dotyczące obecnych i przyszłych zdarzeń.

Będzie okazja do zebrania wszystkich niezbędnych informacji na nadchodzący
czas.

Dodatkowo uruchomimy procesy uzdrawiania wykorzystując techniki pracy z
podświadomością.

Druga część warsztatu to biała magia z wykorzystaniem opcji amuletu i
numerologii w Mandali. ✨

Stworzymy obraz indywidualnego amuletu na najbliższe miesiące.

Obrazy które zostaną stworzone stanowią odzwierciedlenie pełnych miłości
potencjałów jego autora  Stanowią swoisty dialog z polem realizacji aby
wspierać rozwój, przyciągać korzystne sytuacje i otwierać na Miłość.

Ten rodzaj obrazu-Mandali jest Kodem Duszy.

Informacje praktyczne

Inwestycja: 250zł/doba + 1250zł warsztat

W cenie:

Przed przyjazdem prześlemy informację, co należy zabrać ze sobą. 



O trenerce

Agnieszka Kasprzak
Wizjonerka łącząca w sobie trzy światy - mistyczny
świat Tarota i Numerologii, z twardym światem
uniwersyteckim Psychologii Klinicznej, oraz
twórczym światem Arteterapii.

Kobieta, w której żyłach płynie rodowa mądrość
odczytywania tajników Tarota, przekazywana w
linii żeńskiej z pokolenia na pokolenie.
Jasnowidzenie, a także sztuka interpretacji
symboli i archetypów obecne są w jej rodzinie od
pokoleń. Obdarzona niezwykłym mediumicznym
darem czytania subtelnych informacji z pola.

Wielka pasjonatka swojej pracy, która od ponad
20 lat, zarówno w Polsce, jak i za granicą, wspiera
kobiety oraz mężczyzn w poszerzaniu
świadomości, rozwoju osobistym i transformacji
życia.

Do zobaczenia w procesie wielkich transformacji!

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Zespół Siódmego lasu i Agnieszka Kasprzak


