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Opis produktu
 

Licencjonowana psychoterapeutka od 30 lat pomagająca kobietom odkryć źródło wewnętrznej mocy (Rebecca) oraz certyfikowana
coach prawa przyciągania propagująca owo prawo wśród słuchaczy na całym świecie (Christy) przeprowadzą cię przez praktyczne
ćwiczenia i udzielą inspirujących wskazówek, dzięki którym zmienisz swoje życie!

Przygotuj się na:
• zwiększenie własnej skuteczności dzięki obniżeniu odczuwanego napięcia;
• odkrycie zrównoważonego i harmonijnego podejścia do życia;
• doświadczenie zmiany świadomości, która wpłynie na twoje myśli, emocje i decyzje;
• nawiązanie i pielęgnowanie więzi ze swoim mądrym, wszystkowiedzącym Ja;
• usunięcie przeszkód i ograniczających przekonań;
• doświadczanie większej radości, entuzjazmu, pewności siebie i wolności;
• obudzenie w sobie prawdziwej kobiecej mocy, pozwalającej urzeczywistniać idee i marzenia.

O autorkach

REBECCA GRADO jest licencjonowaną psychoterapeutką i utalentowaną pisarką. Ma tytuł magistra poradnictwa i tytuł licencjata z
psychologii klinicznej. Od 30 lat prowadzi prywatną praktykę terapeutyczną, dzięki której pomogła tysiącom klientów pokonać
ograniczenia, odkryć wewnętrzną moc i radość życia oraz obudzić potencjał. Od 1985 roku zgłębia zakamarki metafizyki. Ma
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wizjonerskie podejście do pracy z energią i do uzdrawiania. Jest współtwórczynią warsztatów Goddess Retreat. Każdego dnia inspiruje
kobiety do kreowania sukcesu. Jej prace cytowane są przez takich autorów jak Wayne Dyer i Anthony Robbins. Mieszka w San Francisco
Bay Area z synem Aleksem i córką Brianną.

CHRISTY WHITMAN jest rozchwytywaną coach osobistą, liderką transformacji, założycielką i szefową Quantum Success Coaching
Academy. Prowadząc seminaria, wykłady i sesje coachingu, pomaga tysiącom kobiet i mężczyzn na całym świecie osiągać cele. Jej
słowa docierają do ponad 80 tysięcy osób miesięcznie, zmieniając ich życie. Cytują ją między innymi „Seventeen”, „Woman’s World”,
„Woman’s Day”, „Teen Vogue”, „The Star Ledger” i „The Knot”. Jest certyfikowaną coach prawa przyciągania, a jej pracę promują tacy
autorzy jak Marianne Williamson, Wayne Dyer czy Marci Shimoff. Mieszka w Montrealu z mężem Frederickiem i dwoma synami –
Alexandrem i Maximem.
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