
Witamy serdecznie, 

 

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Cię do wzięcia udziału w niezwykłych warsztatach. 

Podziel się tym Zaproszeniem z innymi, korzyści osiągną obie strony. 

 

Agnieszka Blok i Agnieszka Anja Mustert 

 

 

Intensywne warsztaty „JEDNOŚĆ SERCA I ROZUMU” 

Naarden 22-23 pazdziernik 2016 

 

Serdecznie zapraszamy osoby poszukujące inspiracji w tworzeniu własnego szcześcia. 

 

Prowadzi Dorota Ziemba-Miłek 

 
Warsztat skierowany jest do osób zainteresowanych najnowszymi odkryciami wiedzy niezależnej, umożliwiającej 

samodzielne kreowanie własnego życia. 

Zaprezentuje podstawy metod alternatywnych z każdego poziomu; energetycznego, informacyjnego, duchowego i 

fizycznego. Wiedza i znajomość narzędzi do samodzielnego stosowania może wyzwolić z tego co wydaje się naszym 

przeznaczeniem i odmienić życie niewiarygodnie szybko! 

Słuchacze zyskują podstawę do świadomego wyboru z której dziedziny zechcą skorzystać, jeśli zdecydują się wziąć swój 
los we własne ręce. 

 
Na warsztatach: 
 
          -Medytacje, wizualizacje i regresje de-hipnotyczne 

       -Teoria i praktyka usuwania blokad życia w harmonii z samym sobą i z otoczeniem, 

 

 

 

Dla Rozumu poznamy: 

 PRAWA BOLOGICZNE – BIOGENEALOGIA & RECALL HEALING 

 DZIEDZICZENIE NIEROZWIĄZANYCH KONFLIKTÓW RODOWYCH – PSYCHOGENEALOGIA 

 WPŁYW OKRESU PŁODOWEGO NA DOŚWIADCZANE SYTUACJE 

 BIOLOGIA PRZEKONAŃ czyli jak transformować swoje DNA 

 „HIGIENA” EMOCJI 

Dla Serca przeprowadzimy: 

 WIZUALIZACJE – ODCINANIE TOKSYCZNYCH WIĘZÓW NA POZIOMIE DUSZY 

 UZUPEŁNIENIE BRAKU ASPEKTÓW POCHODZĄCYCH OD OJCA 

 UZUPEŁNIENIE BRAKU ASPEKTÓW POCHODZĄCYCH OD MATKI 

 MEDYTACJA POŁĄCZENIA Z PRZEWODNIKAMI I NAUCZYCIELAMI DUCHOWYMI 

 REGRESJE DE-HIPNOTYCZNE 

 de-programowanie niekorzystnych wzorców partnerskich    

 

 



Na warsztatach będziemy pracować nad odkryciem tego co stwarza naszą rzeczywistość. 

To co niekorzytne usuniemy, pozytywne aspekty wzmocnimy. 

Nie musimy uczyć się kreowania. Tworzymy naszą rzeczywistość nieświadomie od pierwszego dnia na Ziemi. Pytanie 

tylko dlaczego tak dużo z tego jest dla nas niekorzystne?  

Poznamy i nauczymy się stosować w praktyce narzędzia w których mistrzem jest Rozum oraz te w których 

niezrównane jest Serce. 

  

Rozum powinien umieć słuchać Serca, a Serce doceniać Rozum. 

Kiedy Serce i Rozum zaczynają współpracować w naszym życiu pojawiają się ‚cudowne zbiegi okoliczności’, 

spotykamy odpowiednich ludzi, zjawia się obfitość… 

  

Nie będziemy się wgłębiać w nasze bóle i traumatyczne wspomnienia! 

Nauczymy się jak szybko i skutecznie oczyścić te emocje z naszej pamięci komórkowej i uczynić z nich 

jeden z podrozdziałów naszej historii życia. Zamknięty rozdział o którym będziemy mogli rozmawiać 

swobodnie, jeśli tylko zechcemy. Albo zupelnie już do tego nie wracać. Wreszcie będziemy mieć wolny 

wybór.         

Wtedy robimy miejsce na nowe emocje, te których chcemy doświadczać! 

  

Wszystko co nam się przydarza, zarówno „pozytywne”, jak i „negatywne” doświadczenia, wskazują nam 

kierunek naszej własnej, indywidualnej drogi do odczuwania wewnętrznej radości istnienia. Do pasji. Do 

szczęścia. Do samospełnienia. 

Nie warto tracić energii na walki wewnętrzne.. Dużo prościej jest poznać samego siebie, odnaleźć swoje 

telenty, poznać preferencje oraz oczyścić te elementy, których nie lubimy w samych sobie, ale które i tak 

istnieją i ‚zatruwają’ nam życie… 

Na warsztatach zapoznamy się z prostymi i skutecznymi narzędziami, które satysfakcjonują nasz rozum, a 

następnie doświadczymy doznań i uniesień, które preferuje serce.  

 

Procesy intensyfikuje energia grupy przyśpieszająca i wzmacniająca wielokrotnie indywidualne procesy  

transformacyjne. 

Dołącz do nas, wzmocnij i poczuj przepływ energii!! 

   

 

Jeśli chcesz zarezerwować miejsce lub poznać więcej szczegółów zadzwoń lub napisz: 

Agnieszka Blok           agablok@hotmail.com       +31/629597685 

Agnieszka Anja Mustert    anna@igp.net     +31/0633333143 

 

 

 

Inwestycja; 250 €  

Przedpłata; 120 €  

W cenie; dwudniowe zajecia, lunch około 14.00, napoje zimne i gorace. 

 

mailto:agablok@hotmail.com
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Zapraszamy również na terapie indywidualne!!       

Terapia indywidualna 60€/h    (średni czas trwania sesji 3,5h)  

       

  

 Prowadząca:   

 

Dorota Ziemba-Miłek 

Konsultant Recall Healing i Psychogenealogii 

Hipnoterapeuta 

Certyfikowana terapeuta Kwantowego Uzdrawiania Hipnozą QHHT 

Bioenergoterapeuta 

                                                       

Praktyk SRT (Spiritual Response Therapy) 

(więcej informacji o prowadzącej można przeczytać na stronie:  http://www.mikoterapie.pl 
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