Część druga –

Biologia Mężczyzny

Szkolenie z cyklu „Poznać i zrozumieć siebie”

Część druga – Biologia Mężczyzny
Jeśli chcesz...

› poznać lepiej Swoją męską część
› stać się prawdziwym samcem alfa
› uwolnić się od schematów oraz błędnego pojmowania Siebie
› zrozumieć dlaczego nie możesz odnaleźć w Sobie męskości
› 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.
Warsztat adresowany do osób chcących poznać funkcjonowanie mężczyzn
od strony biologicznych procesów. Funkcjonowanie mężczyzn i kobiet różni
się i to znacznie. Nie tylko pod względem budowy ciała, zachodzących w nim
procesów biochemicznych czy ﬁzjologicznych. Główne podłoże sterujące
zachowaniem to mózg podświadomy. Wpływa on na nasze zachowania
i determinuje wybory. Mężczyznami tak jak i kobietami rządzą głęboko w nas
zakorzenione archetypy i modele postępowania. Zrozumienie ich pozwala na
lepsze poznanie siebie i poczucie Swojej wewnętrznej siły.

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.

Zrozumiesz

› budowę i funkcjonowanie męskiego "mózgu"
› znaczenie samca alfa i jego rola w dzisiejszym świecie
› wpływ klanu rodzinnego na determinowanie relacji i zachowań
› dominację, agresję, terytorialność, klan – jako nieodłączne elementy
›
›

przestrzeni każdego mężczyzny
etologię (zachowanie zwierząt) – czego możemy się od nich nauczyć
relację z kobietą w ujęciu biologicznym

Warsztat jest dedykowany zarówno mężczyznom, jak i kobietom

Inwestycja: 250zł
promocja
Teraz tylko 150zł
Czas trwania: 3h

