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"Жената - Императрица" - Жената е имератрица по природа. От ефирната хубост на
новороденото момиченце и триумфиращата красота на младата девойка до края на
живота
жената развива своята хубост и чар, защото красотата
никога не е завършена
и може винаги да се
усъвършенства. Жената носи в себе си разковничето на собствена
та си красота! Както възпитанието формира характера, учението формира
интелигентността, така и естествената заложба на жената да бъде хубава и харесвана
трябва да се развива, да се възпитава в нея естетичен вкус и да се учи как да бъде
красива. Но не само физическата красота я прави хубава и привлекателна. Хармонията
на тялото с духовния чар създава истинската женска красота. Да умее да създаде на
себе си и околните представа и увереност за собствената си красота е изкуство, което
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трябва да владее всяка жена.

Една императрица е добре да съчетава четири състояния в
себе си - момиченце, кралица, любовница и домакиня.
Момиченцето, пленява мъжа и хората около себе си с
искреността, игривостта и спонтанността си.
Кралицата - Уверена жена, цени себе си, справяща се в
мъжкия свят и можеща да отказва.
Любовницата - Тя е страстна, можеща да прелъсти всеки
мъж.С уменията си тя успява да ги омае и задържи.
Домакинята - Жена, която е грижовна, с майчински инстинкт,
отдадена на своя дом и семейство.
Теми на лекциите:
Императрица - Момиченце - 24 април, 18:30 - 21:00ч.
Малкото момичнце успява да плени всеки мъж и всеки човек.
То може с лекота да си поиска подаръци и да получава
всичко, което е желае. Така и Императрицата, е също малко
момиченце. Тя с лекота получава красиви и скъпи подаръци и
с лекота пленява сърцето на императора.
Тази Императрица може да си ти! Заповядай и раазбери как!
Програма на лекцията:
- Изчистване и прекъсвания на блокажи и свързвания.
- Характеристика на момиченцето.
- Аз момиченце ли съм?! - определя се, дали притежавате този
архетип
- Събуждане на момиченцето в нас - използване на различни
техники и практики.
- Без стрес и контрол. Как да бъда свободна.
- Да се научим как да получаваме скъпи подаръци.
- Как момиченцето пленява императора - с помощта на
различни техники ще разбереш, как момиченцето в теб ще
плени мъжа до теб или хората до нас.
2/3

Жената - Императрица

Last Updated Thursday, 24 April 2014 11:52

.
Цена на лекция: 15 лв. Ако доведете приятелка цена на лекция
на човек: 12 лв.
Моля потвърдете присъствието си предварително на тел. 0887
861 846
Водещ: Гергана Йорданова:
" Казвам се Гергана Йорданова и ще водя лекцията „Жената
императрица“. Аз съм собственик на няколко бизнеса, но
освен това съм сертифициран инструктор по йога на смеха,
както и сертифициран прана лечител, сертифициран бизнес
инструктор по " Енергийнии технологии в бизнеса". От 4
години се занимавам с личностно израстване и енергийни
практики. Изкарала съм специални обучения за управляване
на женската енергия. В началото си го практикувах за себе си,
за да се науча да управлявам своята женска енергия,
впоследствие го споделих с моите приятелки, които видяха
резултатите по себе си и ме помолиха да го споделя с повече
жени. Сега това за мен е като мисия. Във всяка една жена
живее по една императрица, само трябва да я събудим, да ѝ
дадем правото да излезе на преден план. Ако ви е станало
интересно и искате да събудите своята императрица,
заповядайте на събитието."
Прочетете повече тук
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