Co je vnitřní dítě?
Vnitřní dítě je naše součást. Je to část ,která nás spojuje s intimním, niterným
vztahem k sobě sama. Ovlivňuje naše emocionální reakce, a vztahy s okolím.
Je tu uloženo vše, co jsme se jako malí naučili. Vše dobré, i vše to, čím se zraňujeme.

Především však vnitřní dítě reflektuje náš vztah k sobě sama,
od kterého se odvíjí VŠE další v našem životě!
PROČ TĚ TVÉ DÍTĚ POTŘEBUJE i když jsi dospělý?
Protože když jsi v kontaktu s vnitřním dítětem, jsi kreativní
Protože máš zájem se učit novým věcem
Máš víru i důvěru v život
Víš, že se o sebe vždy postaráš
Je Tvé vnitřní dítě K:O?
Pokud ano, tak :
se v Tvém životě objevují závislosti ( na lidech, jídle, či omamných látkách)
opakovaně ubližuješ sám sobě svými negativními pocity
nevěříš sobě ani okolí, podezíráš
potřebuješ mít vše pod kontrolou
máš potíže v intimní oblasti svého života
cítíš prázdnotu, máš deprese...

CHCEŠ ABY TVÉ DÍTĚ ZASE BYLO O:K?
Chceš zase zažívat?
RADOST
MAGICKÉ CHVÍLE PLNÉ ÚDIVU
DŮVĚRU V ŽIVOT
TVOŘENÍ NAPLNO
PRUŽNOST
LÁSKU?
Pak Tě zvu na Léčení vnitřního dítěte s drahými kameny!
Které probíhá v dubnu a květnu 2017 na objednání předem na:
martina@obnovaenergie.cz

120 min. setkání, ve kterém:
poznáš své vnitřní dítě
opravdu vyrosteš, a převezmeš zodpovědnost za sebe sama.
Společně identifikujeme emoce a témata, na kterých je třeba pracovat,
naučím Tě jednoduchou techniku ke spojení se s vnitřním dítětem.
V rámci krystalického léčení projdeme a aktualizujeme Tvé programy, aby
vyhovovaly Tvému opravdovému záměru a tomu, co chceš žít a vidět ve
svém životě, nikoli tomu co se „jen tak děje“ a ty přihlížíš.
Cenatohoto setkání je 1499,-Kč a je nutné se objednat předem.
Rezervace místa je platba na účet č. 216795893/0600,
storno je možné 48h.předem,
pokud jej uskutečníš v den Tvého léčení, platba propadá.
TĚŠÍM SE NA TEBE!

*MARTINA*

