CESTA K LÁSCE A MUŽI VAŠICH SNŮ
víkendový seminář pro ženy momentálně nezadané.
Pokud ti srdce bije touhou poznat pravou lásku a potkat muže, s kterým se budeš cítit milovaná
taková, jaká jsi, s kterým budeš cítit, že je to to pravé, a že se můžeš otevřít a plně se mu odevzdat, že
se konečně můžeš uvolnit a být sama sebou a jenom milovat a užívat si potěšení z láskyplného
spojení, které spolu vytvoříte, pokud cítíš v sobě to volání prozkoumat skutečnou blízkost a odhodit
všechny strachy, které brání totálnímu odevzdání se lásce, pak je tento víkend přesně pro tebe.
První den budeme do hloubky prozkoumávat, léčit a pouštět všechny strachy, přesvědčení a
programy, které ti brání skutečně milovat a také lásku od druhého přijímat. Každý z nás je z 95%
ovlivněn různými přesvědčeními a programy, které nám vtiskli rodiče, nebo společnost, nebo naše
kultura, a které nejsou pravdivé. My podle nich ale žijeme a tím žijeme lež a trápíme se. Nemůžeme
se přes tyto vrstvy dostat sami k sobě, k tomu, kým skutečně jsme. Ty a Já jsme čistá LÁSKA. A je
třeba s touto naší podstatou znovu navázat spojení. Pokud chceš, aby tě někdo hluboce miloval, je
třeba znovuobjevit a kultivovat lásku v sobě.
Jakmile prohlédneš způsoby, kterými sis v minulosti blokovala štěstí v lásce, tak se osvobodíš a můžeš
začít přitahoval partnera z nové úrovně, z úrovně otevřeného srdce.
A to je další, velmi důležitá část tvé cesty k lásce. Otevřít své SRDCE, MYSL i TĚLO pro toho pravého
MUŽE. A pak se spojíš se svou hodnotou a důvěrou v to, že můžeš milovat a můžeš být milovaná a tím
získáš sílu k tomu, abys mohla vytvořit vztah, který tě bude inspirovat a obohacovat. Zároveň poznáš,
jak je důležité spojit se se svými pocity a potřebami, abys mohla zažívat hluboký vztah s partnerem.
Druhý den se zaměříme na to, co si chceš do života přitáhnout a co chceš ve svém milostném životě
vytvořit. Pokud bys věřila, že máš 100% zodpovědnost za to, jaký je tvůj život, pokud bys věřila, že
všechno, co se ti děje si tvoříš sama, co by vytvořila? Jak bys chtěla, aby tvůj život v oblasti lásky
vypadal od této chvíle dál? Uvedeme do praxe alchymii manifestace, aby hojnost lásky začala proudit
do tvého života. Zaměříme se na přesné kroky a tajemství, které potřebuješ znát, aby jsi mohla
manifestovat a také udržet hluboký a láskyplný vztah se svým partnerem.
Vytvoříme nový otisk toho, jak mají láskyplné vztahy vypadat. Nová vize pro šťastný, zdravý a
naplňující vztah je to, co potřebuješ, aby sis ho mohla přitáhnout.
Na základě nových poznání a uvolnění do větší svobody z předešlého dne se naladíš na to, jakého
partnera bys chtěla potkat a poznáš, jaký typ muže je právě pro tebe ten pravý..Také se naučíš
milovat sama sebe. Do hloubky. Bez výhrad. Přijmout se plně. Protože bez toho, aby ses skutečně
milovala a přijímala, nemůžeš vytvořit svobodný vztah a tvé vztahy budou vždy závislé.
Přijď se otevřít lásce na všech úrovních. Přijď se otevřít mužům. Přijď a pozoruj, jak tvé srdce roztává
a otevírá se. A jak se dostáváš do hlubokého spojení sama se sebou.
Moc se na Tebe těším.

Pro více informací běž na můj web: www. najdeteseted.cz
S láskou
Monika Trčková

Cena víkendu: 3300 Kč. Pokud se přihlásíš do 30.8. 2019, tak je cena 3000 Kč.
Přihlašovat se můžeš na emailu: najdeteseted@seznam.cz

O lektorce:
Na svých seminářích kombinuji a používám přístupy ze západní psychologie seznamování (jak
fungujeme, když si vybíráme partnera), východní nauky ženské prastaré tantry, šamanského léčení,
havajské techniky Ho´oponopono a hlubinné imaginace, v kombinaci s novými přístupy z kvantové
fyziky a neurovědy. Vycházím z konkrétních požadavků a situací účastnic semináře, a podle toho se
seminář vyvíjí. Budeme používat techniky jako hlubinná imaginace, vizualizace, tanec, pohyb, dech,
meditace, spojení s vnitřní ženou a mužem, koučování, sebedotazování a jiné.
Od roku 2014 pracuji jako "Love coach", specializující se na seznamování a hledání životního
partnera. Mám za sebou mnoho hodin individuálních sezení a také mnoho seznámených žen.

