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Vreau sa te cunosc!
Am destule frustrari interioare ca nu imi pot aranja INCA lucrurile incat sa iti dau mai
mult decat o fac.
Totusi, ca sa stii, iti voi pregati niste MARI surprize anul acesta: conferinte,
workshopuri, videouri, interviuri in care practica spre evolutia ta va creste.
Sper sa ajung la tine in oras. Daca nu, poate intr-un oras din apropiere. Dar
te voi lasa sa stii din timp.
Pana atunci, am mai multe directii virtuale prin care putem sa ne vedem si sa fac ceva
pentru tine. Simt asta, spun asta.
In fiecare zi de LUNI fac cate un eveniment, 3 evenimente/luna, 1 saptamana pauza.
Facebook LIVE cu un subiect propus de tine – 30 min.
Webinar - despre nevoile cel mai des intalnite – 30 min.
Youtube LIVE – Intrebari si Raspunsuri – 60 min.
In fiecare dintre acestea, probabil ai fost activ sa vii cu intrebari si te felicit pentru
asta.
Raspunsurile sunt date doar in timpului Live-ului, nu dupa. Primul venit, primul servit.
In curand voi deschide un un cerc restrans pe Youtube pentru membri, in care voi
include lucrurile pe care nu le spun public – totul de aici va fi discret, secret si intim si
fiecare va pastra, fara sa distribuie. Te voi anunta in curand despre acest lucru.
Pana atunci, pe acest cont de Instagram si pe acest grup de Facebook Performanta
Mentala, Fizica si Emotionala gasesti Live-uri si directii pe care le fac pentru evolutia
acestor functii VITALE umane.
Intre timp, situatia ta fara rezolvare este provocare pentru mine.
Oriunde pe aceste canale te invit sa te exprimi liber, incat sa-i ajutam si pe altii prin
sinceritatea ta.
Pentru intalniri pe Skype, fata in fata sau alte cursuri video, dupa cum stii, ti le pun la
dispozitie, daca esti pregatit sa le iei. Daca vrei exclusivitate, aceste 2 pachete de
Membru si Membru VIP te vor duce mai repede la rezultate.
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Vreau sa te cunosc!
Ramai cu bine!
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