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Kako preseči 
svoje blokade, 
da postaneš 

avtentična, zadovoljna 
in polna vere vase
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Na delavnici te bom popeljala preko treh posebnih
korakov, ki jih boš lahko vedno prenesla na katerokoli

področje in si z njimi pomagala.
V vsakem videu te čaka ena naloga, da boš znanje

lahko takoj uporabljala.
Razložila ti bom, kako vzorci delujejo in zakaj se ene

reči ponavljajo, da boš razumela bolj sebe.
Naše blokade nam jemljejo energijo in potem

izgubljamo moč, da bi v ključnih trenutkih lahko še bolj
pomagali pri vzgoji svojim otrokom. Naučila se boš,
kako delujejo blokade in zakaj je delo na sebi tako

pomembno.
Dojela boš, da je res vse v tvojih rokah in pokazala ti
bom 3 pomembne ključe, da boš lahko pogumneje

začela izražati svojo avtentičnost.
Vso znanje iz delavnice ti bo izjemno pomagalo na poti

tvojega materinstva in vzgoje.
 
 

Lepo pozdravljena!
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Preden pa začneš
odgovori na prva 4 vprašanja in 

si zapiši njihove odgovore!
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Preden začneš poslušati program,
odgovori na spodnja vprašanja!

KATERE BLOKADE, VZORCE, PREPRIČANJA ALI
REAGIRANJA BI PRI SEBI RES (!!!) RADA  SPREMENILA?

 KAJ SE BI SE ZGODILO, ČE BI TE BLOKADE, VZORCE,
PREPRIČANJA RES SPREMENILA?
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Preden začneš poslušati program,
odgovori na spodnja vprašanja!

KAJ JE TISTO, KAR TE NAJBOLJ OVIRA, DA TI DO SEDAJ NI
USPELO OZ DA SI PRIŠLA NA POL?

KAJ BI S TO SPREMEMBO PRIDBILI OTROCI IN TVOJA
DRUŽINA?
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Sedaj pa vaje!
Najprej poslušaj video!



VIDEO 1 - VAJA 1: 
Kako deluješ v starem?

MISLI

GLAS - GOVOR VEDENJE

Napiši, kaj bi rada spremenila?

ČUSTVA



MISLI

GLAS - GOVOR VEDENJE

Napiši, kaj bi rada spremenila?

ČUSTVA

VIDEO 2 - VAJA 2: 
Kako boš delovala v novem?



VIDEO 3 - VAJA 3: 
POT - zabeleži prepoznave in

ugotovitve za prve spremembe



Sedaj pa  te čaka  tvoj čas, 
da aktiviraš v sebi čarobno palčko in 

da ne odnehaš!

Tukaj pa imam nekaj zate, 
ker bi ti res rada pomagala na tej poti!
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...razlago o tvojem notranjem vrtu, da se boš lažje sprejela in razumela,
skozi kakšne procese greš

...znanje o sedmih žarkih brezpogojne ljubezni in kako delujejo
...razumevanje, zakaj je ljubezen tako pomembna

...10 srčnih, preprostih in preverjenih vaj, da zgradiš v sebi zadovoljstvo
..način in pot, kako vzdrževati zadovoljstvo v sebi, ki ga zgradiš

..delovni zvezek z vajami, da boš spremljala svoj napredek

Spletni program za izjemnimi vajami za mamice
in ženske, ki želijo najti sebe in svoj notranji mir

V PROGRAMU DOBIŠ: 

CENA je sedaj 69€, 
a lahko ga še še dobiš za 23€!!!!

namesto 155€
https://www.alexpin.info/izdelek/zadovoljna-v-sebi/

ZADOVOLJNA
V SEBI

Spletni program 
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Predavanja je del mojega izobraževanja pri dr. Konstantinu Korotkov iz
Univerze v St. Peterburgu, kjer bi bom pokazala znanstvene posnetke, kako
je vse energija in kako ima vse zelo velik smisel, kako delujemo, kaj jemo in

kaj razmišljamo. 

BONUSI: 

IDEJNIK, da se boš vedno spomnila vaj.
3 MEDITACIJE, da boš vse skupaj še bolj ponotranjila.

Program tudi nenehno dopolnjujem.

POSEBNO DARILO 
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