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Acces Full la toate Cursurile Video, plus multe
altele.
Am tot cugetat cum sa fac sa-ti fie mai usoara evolutia ta.
Cursurile mele video de aici sunt destinate pentru anumite perioade si nevoi din viata
noastra.
Ele sunt contra-cost deoarece munca pe care am facut-o sa le strang, experimentez si
sa fac, a fost costisitoare si inca este. In plus, orice bun de valoare, care a durat timp si
energie sa fie strans, ca si aurul, este valorificat doar printr-un troc sau bani. Daca ai
primi sau gasi aur oriunde, nu ar mai avea valoare si nu l-ai mai purta sau
comercializa.
Mentalizarea mea m-a dus la urmatoarea concluzie:
Sa pun toate cursurile video care sunt si care urmeaza, intr-un singur pachet cu ACCES
FULL pentru tine.
Uite ce cursuri video am in prezent:
Controlul si Determinarea Emotiilor
Cum sa slabesti / Scapi de Burta
Cum sa renunti / te lasi de Fumat
Dezvoltarea Carierei Profesionale
Creșterea Increderii de Sine
Putere si Performanta Mentala (tehnici de concentrare, vigilenta, inovatie)
Relatia ta – Fericire in Cuplu
Scapa de Depresie si Anxietate
Fiecare din ele costa 490 RON..
La fiecare curs primesti MANUALUL PDF al cursului.
In plus, primesti pentru fiecare curs si varianta AUDIO MP3, sa asculti unde si cand vrei
tu.
Doar formatul AUDIO MP3 la fiecare curs costa 190 Ron.
In plus, in prima parte a anului 2020 voi lansa si cursul care te va ajuta sa te
conectezi la sinele interior.
Acestea vor fi la acelasi pret 490 RON sau doar AUDIO MP3 – 190 Ron, plus Manual
PDF pentru fiecare curs.
Din calculele mele, iese ca avem 9 cursuri VIDEO, 4410 RON si doar AUDIO MP3 la ele
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1710 RON. Daca le-ai cumpara pe toate, ar costa 6120 RON.
Le poti asculta si vedea Online si Offline, oriunde, oricand.
Surpriza mea pentru tine este:
Sa le primesti pe toate, la pretul unui singur curs. Si in loc sa dai 6120 RON,
vei avea un abonament Bianual si Anual de Membru VIP la mine pe site.
Aceste pachete de Membru se numesc VIP pentru ca includ tot ceeea ce am disponibil
in format AUDIO si VIDEO pentru Fericirea, Sanatatea si Satisfactia ta.
Pachetul de Membru VIP este 950 RON pe An.
Pachetul de Membru Vip este 690 RON pe Jumatate de An.
Pe langa toate Cursurile VIDEO si AUDIO, vezi mai jos ce mai primesti in PLUS si
GRATUIT cand esti MEMBRU VIP:

As vrea sa am mai mult timp pentru toti, insa am setat inscrierile de Membru la
maximum 100 de oameni, pentru ca vor fi intalniri individuale cu fiecare in Skype pe
diferite probleme si timpul nu-mi ajunge.
Posibilitatea de a deveni Membru Vip este pana la 31 decembrie 2019.
Asa ca, primul venit, primul servit!
Ramai cu bine!
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