JAK NIE TYLKO ŻYCZYĆ
INNYM SZCZĘŚCIA I SPEŁNIENIA MARZEŃ
ALE W REALNY SPOSÓB PRZYCZYNIĆ SIĘ
DO ICH SPEŁNIENIA?
Wyobraź sobie, że dajesz komuś prezent, który realnie przybliży go do
spełnienia jego marzeń, celów, pomoże konstruktywnie rozwiązać
istniejący problem, będzie dodatkowym wsparciem lub będzie
kolejnym krokiem w stronę spełnienia lub szczęścia. Możesz tym
wyjątkowym, ale też niezwykle praktycznym prezentem, obdarować
zarówno nastolatka, jak też osobę dorosłą. Jeden UPOMINKOWY
VOUCHER to cztery co tygodniowe sesje po 1,5 godziny.
Tylko w tej ofercie VOUCHER wart 600 zł jest dostępny za 300 zł.
To 50 % mniej specjalnie dla Was!!!!!!

Dla kogo i co?
 Dla Nastolatka, którego chcesz wesprzeć w osiągnięciu jeszcze
lepszych wyników w sporcie, muzyce czy nauce
– TRENING MENTALNY ten sam, który stosuje 99%
olimpijczyków. Więcej na ten temat możesz poczytać tutaj:
http://www.rytmrozwoju.com/treningBmentalny/

 Dla Nastolatka, którego chcesz wesprzeć w przechodzeniu przez
jakąś trudną dla niego zmianę np. rozwód, radzeniu sobie ze
stresem, hejtem w sieci i realu, lepszym rozumieniu siebie
swoich emocji i otaczającego go Świata – INDYWIDALNE SESJE
COACHINGOWO – PEDAGOGICZNE.

 Osobie dorosłej, której stoi w obliczu wyzwania, trudnej
sytuacji, chce spełnić swoje marzenie, ale coś ja blokuję, komuś
kto chce zoptymalizować swój potencjał i swoje cele –
COACHING. Więcej tutaj:
http://www.rytmrozwoju.com/coaching/

 Młodej Mamie, która w elastyczny i dogodny dla siebie sposób
nadal chce się rozwijać zwiększać swoją efektywność osobistą i
zawodową lub w najbliższej przyszłości pójść zupełnie nową
ścieżką przedsiębiorcy – ROZWÓJ W RYTMIE MŁODEJ MAMY.

Więcej informacji tutaj: http://www.rytmrozwoju.com/rozwojB
wBrytmieBmamyB2/

Mam wyjątkowy zaszczyt pracy z ludźmi i towarzyszeniu im w
zmianie, ale też otwierania serc młodych ludzi, którzy wcześniej
byli bardzo niechętni pracy z psychologami czy pedagogami. To
najczęstszy profl moich młodych klientów, którzy postanowili
zaufać właśnie mi. Moją etykę pracy, szacunek do drugiego
człowieka i kompetencje trzymam na najwyższym poziomie.
W związku z tym z pełny spokoje i chęcią Twojego poczucia
komfortu zobowiązuje się zwrócić pieniądze, gdyby

obdarowana osoba po pierwszym spotkaniu stwierdziła, że to
nie dla niej.

Ponieważ do Świąt już mało czasu, VOUCHERY możesz zamówić
wysyłając maila na: j.szarmach@rytmrozwoju.com
W tytule maila, aby skorzystać z 50% rabatu wpisz Gwiazdkowe
prezenty – Igor Zakrzewski.
W treści maila Imię i Nazwisko osoby obdarowanej oraz typ
treningu. Do maila dołącz potwierdzenie wpłaty na numer
konta: 04 1050 1764 10000 0097 0056 3456.
W ciągu kilku minut otrzymasz gotowy VOUCHER do
wydrukowania.

Z całego serca życzę Wam abyście potrafii sprawiić że inni czują się przy Was
słuchanić wystarczający i kochani i abyście Wy obdarzaii siebie akceptacjąć
miłością i szacunkiem. Wszystkiegoć co najiepszeć dia Was! Dziękujeć że
jesteście!

