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Kas sa tunned, et oled jäänud kinni? Võib-olla sa
oled arendanud iseennast ja oma (äri)tegevust, kuid
nüüd tundub, et  oled põrkunud vastu takistust. Ehk ei
ole asi sinu asjatundlikkuses või oskustes  vaid hoopis
sinu uskumustes, usalduses või selguses.

Kujutle, et sa võid liikuda välja sellest kohast
täielikku joondumisse.  Kujutle, et sa võid avada
sügaval  enda sees midagi, millest purskub välja sinu
visioon ja kirg ja avaldub jõud, mis sinus tegelikult
olemas on. Sinu piiramatu jõud, mida sa enda sees
hoiad, et maailmas midagi muuta.

Programmi Power on Purpose nädalavahetusel
avastad sa viis valdkonda, milles selguse saamisel
ühendud teadlikult tohutu potentsiaaliga, mis sinus on.
Need valdkonnad on meil endil võimaldanud avada
oma potentsiaali ja me oleme oma töös tuhandete
inimestega üle kogu maailma kahe aastakümne
jooksul teinud kindlaks, mida iga valdkond sisaldab.

POTENTSIAAL
Milleks sa tõepoolest võimeline oled? Mida sa oleksid
võimeline tegema, kui see oleks sinu teha?
TULEMUS
Kuhu sa  oma plaanidega suundud ja kuidas sa tead, et
oled sinna kohale jõudnud?
ELUTARKUS
Kui sa oled suutnud kasutusele võtta enda jõu ja
saanud parimaks versiooniks iseendast, siis kuidas see
tundub?
ENERGIA
Kuidas sa juhid ja rakendad energiat enda sees ja
endast väljas, kui oled  oma jõu avastanud?
TUNNUSTAMINE
Kelle ellu sa tood olulise muutuse, kui  järgid oma
kirge ja eesmärke?

Tom Barber ja Sandra Westland, kellel on kahe peale
kokku üle 30 aasta erialateadmisi ja mitmeid
hariduskraade, pakuvad oma  POWER on PURPOSE
programmides  lähenemisi, mis aitavad inimestel
avada oma potentsiaal ja eesmärk.
Nad on 15 aastat koolitanud inimesi rakendama
inimkäitumise jõudu ja suurendama oluliselt edu ja
õnnestumise taset oma elus.

Programmi Power on Purpose  2- päevane isiksusliku
arengu sündmus - Ava oma meel ja vallanda
sisemine jõud, et luua edu ja tulemusi, mida sa
väärid.

Seminar toimub 17.-18. oktoobril
Terviklik Mina erakooli ruumides, Ahtri tn 8,
VII korrus.
Laupäeval ja pühapäeval kl 10-18.

Osalemistasu on 200 eurot.
Peale registeerumist saadame sulle kirja
ettemaksu tasumise jm. korraldusliku info kohta.
Koolituskulult tulumaksu tagastus 20%.

Transpersonaalse psühholoogia ja hüpnoteraapia erakool Terviklik Mina

17.-18. oktoobril 2015 Tallinnas

Ava oma vägi, potentsiaal ja eesmärk
Tõlge inglise keelest eesti keelde, töökeel on eesti keel

Registreerumine: www.terviklikmina.ee
Lisainfo: info@terviklikmina.ee ja tel 56623977
  

Sandra Westland ja Tom Barber

rõõm olla mina ise
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