Life-Soul

Online Coaching Program

6 MONTHS THAT WILL CHANGE YOUR LIFE

Dobrodošla, dobrodošel!
Če bereš te vrstice, je sedaj pravi čas, da
vzameš življenje v svoje roke in začneš živeti svoje
sanje!
Še vedno misliš, da to ni možno?
Da si tega ne zaslužiš?
Da je tole nemogoče?
No, take stranke in izzive imam najraje! Tudi sama sem
nekoč mislila, da je dovolj, da živim in sanjam, dokler ni
začelo življenje dobesedno trkati na moja vrata in to vse
močneje, dokler mu jih nisem odprla in so se mi sanje
začele uresničevati. Zakaj bi še naprej sanjal, če lahko
živiš svoje sanje? Tu sem za tebe, da ti pomagam odpreti
prava vrata, da se premakneš iz cone udobja in tudi ti
zaživiš svoje sanje. Vsi imamo enake možnosti, da smo
srečni in le od nas je odvisno ali bomo to možnost
izkoristili ali izgubili. Z veseljem ti pokažem, kako jo lahko
izkoristiš.
Torej, kaj boš storil? Še naprej sanjal ali začel živeti svoje
sanje? Odločitev je vedno le tvoja, poslušaj svoje srce,
kajti tam imaš vse odgovore.
Mojca Jakomin,
Life-Soul Coach
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Zakaj Life-Soul Online Coaching Program?
Vse več ljudi ima potrebo po izražanju sebe.
Želijo si nekoga, ki bi jih razumel, vzpodbujal in jih ne bi obsojal. Bojijo
se izražati, ker ne vejo, kako bodo bližnji in okolica odreagirali na
njihove odločitve. Prav zaradi tega, večina raje živi v nekem naučenem
okolju (coni udobja), kljub temu, da niso srečni, kot pa da bi se
postavili zase, vzeli življenje v svoje roke in bili izpopolnjeni.
Ko sledimo sebi, imamo vse, kar potrebujemo
Človeka obravnavam celostno, kot telo, um in dušo oziroma
energijo. Vse skupaj mora biti čim bolj v ravnovesju, drugače se poruši
sistem. Ni dovolj, če na primer zelo zdravo jemo in se nič ne gibamo
ali smo neprestano pod stresom.
Močni smo toliko, kot je močan naš najšibkejši člen!
Ne čakajmo na pravi trenutek, vzemimo sedanjega in ga naredimo,
da bo pravi.
Sem mnenja, da je življenje preveč kratko, da ne bi bilo srečno in
zadovoljno. Vsak nov vdih, ki ga naredimo je neponovljiv in prav tako
imamo vsak trenutek možnost, da vzamemo življenje v svoje roke in
ga zaživimo, kot si želimo!

Life-Soul Online Coaching Program je 6-mesečni program,
ki te nauči spet ljubiti svoje življenje in živeti svoje sanje.
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Kako deluje program?
Life-Soul Coaching program traja šest mesecev. Dobimo se online,
kar nam vzame najmanj časa in je najbolj komot in sproščujoč način
dela na sebi. Vsak mesec se posvetimo izbrani tematiki, ki jo vsak
teden poglabljamo in izpopolnjujemo. Teden po tednu nas
program vodi in pripelje do zastavljenih ciljev in rezultatov!
Z izbranimi tehnikami, vajami in domačimi nalogami se stranka nauči
odklopiti od motečih dejavnikov iz okolice in priklopiti nase, na svoje
srce, preko katerega začne stopati korajžno po svoji poti in svojemu
poslanstvu (živeti svoje sanje).
Vključuje sledeče tehnike in vaje:
- Pisanje in vizualizacije
- Različne dihalne vaje Pranajame
- Kanalizirane osebne meditacije
- Branje angelskih kart
- Uporaba terapevtskih eteričnih olj
- Osebna koda
- Gibanje, joga
Naučili se bomo:
- Umiriti telo ter sprostiti um
- Slišati svoj notranji glas in slediti sebi
- Vzeti življenje v svoje roke in živeti svoje sanje
Individualno in skupinsko delo:
Prva dva meseca so individualna srečanja, kjer delava ena na ena. Je
dragoceni čas, kjer se posvetim le tebi, tvojim sanjam in potrebam v
globini. Raziskujeva, spoznavava, odkrivava in razkrivava najgloblja
spoznanja in potrebe, ki jih nosiš v sebi.
Potem pa nadaljujemo srečanja v manjši skupini do 7 oseb. Skupina
postane prostor podpore in navdiha. Osebne izkušnje, zgodbe vseh
nas, nas polnijo, bogatijo ter prinašajo tisto, kar potrebujemo.
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Life-Soul Online Coaching Program
6 Mesecev. 6 Modulov. 24 Seans.

1

2

3

Ugotovitev
dejanske
življenjske situacije

Vizualizacija
željene življenjske
situacije

Uresničevanje
mojega poslanstva

4

5

6

Moje novo
zaznavanje in
sprejemanje sebe

Jaz in moj novi
svet

Kako je lahko še
boljše kot tako

24 pomembnih korakov, ki te bodo pripeljali do tvojega
življenjskega poslanstva. Si pripravljen na to?
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