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HOJNOST - ODBLOKUJ SE
Program kurzu
Co tě na semináři čeká?

* Za jediný den přenastavíme své vzorce, které nosíme v podvědomí

* Budeme pracovat pomocí mnoha různých technik, tím zvýšíme úspěšnost pro každého z vás

* Celý den budeme společně pracovat na odblokování tvé hojnosti

Připrav se na vyčerpávající den, který ti dá křídla rozletět se za svou hojností doslova hned po skončení semináře

08:00 - 08:30 - prezence
09:00 - 12:00 - první část semináře
12:00 - 13:00 - přestávka na oběd
13:00 - 17:00 - druhá část semináře

* Počítejte s tím, že se může plánovaný konec lišit s realitou až o 1 hodinu oproti původnímu plánu, vše se odvíjí podle
potřeb skupiny.

Po celou dobu semináře je pro tebe připravena káva, čaj voda a ovoce

Na oběd si společně objednáme Pizu, případně si můžeš přinést z domu vlastní.
K dispozici je tu lednička, sporák i mikrovlnka. Je však pro všechny k dispozici jen jedna kuchyně a jedna hodina času,
tak počítej s tím, že to bude sloužit jen na ohřátí hotových jídel.

Co říkají účastníci?
Deni, děkuji za velmi bohatý a krásný den na semináři o hojnosti. Už dlouho jsem nezažila takový příjemný čas nabitý inspirací a takovou jakousi možnost
se velmi vnímat. Nejen navzájem s ostatními ženami, ale i vnímat skutečně do hloubky sebe samu.
Věnuji se seberozvoji už několik let, myslím, že intenzivně…, na téma hojnost už jsem leccos četla, viděla, či zažila. Ovšem Tvůj seminář byl daleko hlubší,

pravdivější a silnější…, skutečně mi dal možnost neutéct od tématu, ale ponořit se do něj, přestože téma hojnosti mi nebylo úplně příjemné či přirozené.
Absolvování tohoto Tvého semináře prostě předčilo mé očekávání a znamenalo pro mě určitě jakýsi start a otevření se novému v oblasti hojnosti- nejen té
finanční. Znamenalo pro mě uvědomění si svého nastavení, svých skrytých vzorců a bloků. Vyzrcadlilo mi spoustu věcí, které jsem ani netušila. Dodalo mi
odvahu se více otevřít a věřit.
Cítila jsem se velmi uvolněná, naladěná a v proudu, vlastně až nezvykle na moji právě často staženou náturu. Velmi jsem vnímala silnou kolektivní energii
a propojení všech zúčastněných, tu moudrost celku.
Zaznamenala jsem, a to vlastně ihned po skončení, jakési vnitřní vyladění a lepší usednutí do sebe sama, zvýšení své energie, vibrací, i větší optimismus a
odvahu, větší sebevědomí a dokonce i silnější vyzařování své ženské stránky. V prvních hodinách i dnech po semináři jsem zavnímala zvýšený zájem
mužů- a to jako fakt!
Při závěrečném spojení se všech zúčastněných v kruhu se totiž rozjela opravdu jakási silná točící se energie a já mám pocit, že od té doby letím jak na
kolotoči, ze kterého nechci vyskočit. Je to velmi příjemné a obohacující…
Zavedla jsem do svého života pravidelnou afirmaci- Ode dneška je všechno Boží… a dost často si opakuji i volání hojnosti- Jsem bohatá, zdravá a…
Připomínám si často i nový nahrazující výrok, po spálení starého.
Dále se pak snažím „dotahovat“ zjištění z konstelací, zavírat pomyslné dveře chudobě a otevírat je bohatství, nebát se konců, neb přinášejí nový začátek...
Rovněž byly pro mě důležité určité věty, které zazněly jaksi mimoděk nebo z karet, a nejvíc asi informace o tom, že jsem stále dítě v dětské energii, ze
které jsem doteď nedokázala vystoupit.
Věřím, že vše ale ještě dále pojede a že to pravé ovoce teprve dozraje.
Opravdu moc díky.
Jana
***
Milé ženy,
Děkuji Vám za možnost „být při tom“ a hlavně Denisce za organizaci, ale hlavně všem chci sdílet mé první úspěchy, které se dostavily téměř okamžitě:

V pondělí jsem navázala spolupráci s novým obchodním partnerem. Je to malá vlaštovka, ale měla jsem u naší schůzky takové to brnění, kdy vím, že je to
„ono“.

V pondělí jsem ukončila spolupráci na projektu, který mi dělal vrásky na čele a brzdil mou kreativitu. Přijdu o nějaký pravidelný obnos, ale jsem si jistá, že
dostanu mnohem víc…

A korunovalo to vyúčtování elektřiny – vrátili mi přes 8 tis. Kč v době, kdy bych vůbec nedoufala, nečekala a nepovažovala za reálné, že něco takového je
možné…

Život je krásný tím, že ty scénáře prostě hlavou nevymyslíš. Přeji Vám všem mnoho hojnosti a těším se třeba na nějaké Vaše první vlaštovky ????
Pusu, Renča
***
Milá Deni, milé ženy,
děkuji za možnost být přítomná na tomto semináři. Milá společnost inspirativních žen, propojenost díky tématu, které rezonuje s každou z nás, dobrá
skupinová energie, přestože jsme se navzájem téměř neznaly.
Mně se vyjevily další aha momenty mých vnitřních bloků a zejména konstelace s rodiči pro mě byla velmi silná a vypovídající.
Pokud jde o hojnost, její odblokování se mi zatím projevilo v několika praktických maličkostech, z nichž vybírám jednu úsměvnou.
Na dovolené na Vltavě jsme od prvního dne v legraci řešili, jak se poslední den rozdělíme do chatek, neboť chrápající medvědi nejsou na noc nejlepší
společnost. Po příjezdu do kempu nám na recepci sdělili, že se spletli a chatky nám nerezervovali. Místo toho nám nabídli pokoje v penzionu, kde jsme
měli možnost se rozdělit přesně tak, jak jsme potřebovali a navíc byly sprchy přímo na pokojích. Na vodě prostě luxus. Za roky, co takto jezdíme, se to
nikdy předtím nestalo.
Organizace byla skvělá a promyšlená, jako ostatně u Denisy vždy, k tomu nemám co dodat.
Děkuji ještě jednou za tento den a těším se na další setkání!
Lenka
***

Pusť si do života hojnost!
Co potřebuješ sebou?

Budeš potřebovat karimatku a polštářek, budeme sedět většinu času na zemi, budeme také trochu meditovat, tak ať je
to pro tebe pohodlné. Pokud nemůžeš sedět na zemi, určitě můžeš dostat židli. :)
Oblečení vol pohodlné, takové ve kterém ti bude dobře.
Na nohy si můžeš vzít pohodlné přezůvky, nebo můžeš být i bosky.

Těším se na tebe!

Časová náročnost 8 hodin

Žádné termíny.

Školit vás budou
Švecová Denisa

Je majitelka firmy AldEkon, která se zabývá jak vzděláváním pro obchodníky, manažery,
personalisty a účetní, tak i vedením účetnictví malých a středně velkých firem. Pro tyto firmy zpracovává
podnikatelské dotace. Oddělení vzdělávání pod jejím vedením tak dnes už vzdělává téměř všechny firmy v
okrese Prostějov, a mnoho firmem z Olomouckého kraje, jejichž týmy mají touhu se dále zdokonalovat a
pracovat na sobě. Dokáže poradit začínajícím podnikatelům, jak nastavit své podnikání. Nabízí poradenství k
daňové optimalizaci. Je certifikovaná koučka. Vede podnikatelské mastermindové skupiny, používá techniku
councilových kruhů. Rozebere s vámi vaše plány a pomůže vám najít směr. Je dlouholetou členkou
podnikatelského byznys klubu. Účastnila se projektu Moudré podnikání žen. Prošla výcvikem facilitátorů pod
vedením Lenky Papadakisové. Absolvovala čtyřletý sebezkušenostní výcvik Rogerovské psychologie. Koučink s
Denisou můžete mít v Prostějově, Olomouci, nebo on-line.

