
Szkolenie z cyklu „Poznać i zrozumieć siebie” 

Część pierwsza – Biologia Kobiety

Jeśli chcesz...
+  lepiej poznać Swoją kobiecą część
+  znaleźć odpowiedzi na wiele nurtujących Cię problemów
+  uwolnić się od schematów oraz błędnego pojmowania Siebie
+  zrozumieć dlaczego nie za dobrze funkcjonujesz w parze
+  uwolnić się od archetypów zdeterminowanych przez Twoich przodków
+  zmienić Swoje życie....

ten warsztat jest dla Ciebie!

Zajęcia mają na celu poszerzenie świadomości  i zrozumienie w jaki sposób  
funkcjonujemy. Niejednokrotnie procesy te związane są z uzdrowieniem 
wielu aspektów w relacjach, zachowaniu i zdrowiu fizycznym. 

Szkolenie jest dla osób chcących poznać funkcjonowanie swojej kobiecej 
strony z punktu widzenia Totalnej Biologii. Funkcjonowanie kobiet i mężczyzn 
różni się i to znacznie. Nie tylko pod względem budowy ciała, zachodzących
w nim procesów biochemicznych czy fizjologicznych. Główne podłoże deter-
minujące zachowania to mózg podświadomy. Wpływa on na nasze decyzje 
i wybory. Kobietami tak jak i mężczyznami rządzą głęboko w nas zakorzenio-
ne archetypy i modele postępowania. Zrozumienie ich pozwala na lepsze 
poznanie Siebie i odnalezienie wewnętrznego spokoju.

Zrozumiesz 
+  budowę i funkcjonowanie "mózgu" kobiet
+  hormony i ich wpływ na zachowanie
+  oddziaływanie klanu rodzinnego na kształtowanie zachowań, relacji
+  wpływ genealogii  na funkcjonowanie w parze
+  rodzaje miłości i ich postrzeganie
+  kobiecość i jej wpływ na udane życie seksualne

     Warsztat jest dedykowany zarówno kobietom, jak i mężczyznom

Bartłomiej Kożuch
Konsultant Totalnej Biologii. 

Od 5 lat zajmuje się wpływem 
stresu i emocji na powstawanie 

chorób i zmian zachowania 
u pacjentów. Dzięki narzędziom 

Totalnej Biologii, Etologii, 
Kinezjologii stosowanej, 

Komunikacji intuicyjnej, Kabały 
i Osteopatii pomaga w lepszym 

zrozumieniu zachodzących
w ciele procesów. Chorobę 
postrzega jako odpowiedź 

organizmu na stres lub szok 
emocjonalny. Dolegliwości, 
irytacje, problemy mają dla 

niego zawsze głębsze znaczenie, 
dzięki ich zrozumieniu zmiana 

i uzdrowienie jest możliwe.

Inwestycja:  250zł 

promocja
Teraz tylko 150zł

Czas trwania: 3h
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