
Livi Joanna „Biorę w posiadanie siebie i swoja przestrzeń  osobistą”

Livi Joanna Metafizyczka , Holistyczny Coach , Energoterapeutka , Dietetyczka holistyczna i trenerka
rozwoju osobistego

metody Vedic Art , artystka intuicyjna, poetka .

Powrót Do Niewinności , Terapie Kolorem „ Artisthehealer” to tylko moje dwie autorskie metody , które

proponuje podczas pracy z osobami, które cierpią z powodu przebytych traum relacyjnych, jak i nadużyć

seksualnych oraz tkwią w toksycznych relacjach, a pragną zmienić te aspekty swego życia poprzez

wzięcie siebie w swoje własne posiadanie i odzyskanie swojej osobistej przestrzeni oraz realizacji siebie w

poczuciu narastającego szczęścia wynikającego z działania w kierunku jego osiągniecia.

Podczas spotkania z osoba wykorzystuje wiele systemów i technik uzdrawiania od działań

psychotronicznych, pracy z ciałem po wybór jedzenia , jako czynnika wspomagającego procesy

wewnętrznych przemian , każdy człowiek jest jedyny w swoim rodzaju dlatego mam zawsze świeże i

odkrywcze spojrzenie na każdego klienta ,uczę jak czytać sygnały z ciała i Duszy aby moc stać się swoim

własnym najlepszym przyjacielem uzdrowicielem i żyć w harmonii w pełnej mocy danej Istocie ludzkiej.

Skuteczność pracy z klientami zawdzięczam swojej nieustannie zaspakajanej ciekawości dotyczącej

holistycznego podejścia do człowieka czyli do Ciała Umysłu i Duszy jako całości , ale przede wszystkim

doświadczeniu , intuicji i pracy ze swoją istota , z wewnętrznym dzieckiem jestem tzw. Wounded Healer i

jedyna wytyczna w mojej pracy jest duchowe serce ,które wysłuchane jest droga do siebie , jest

bezkresnym osobistym wszechświatem jest  powrotem do niewinności.

Widzę Cię  bo widzę Siebie

Livi Joanna

Kontakt artistthehealer@gmail.com

https://www.facebook.com/LiviJoanna

mailto:artistthehealer@gmail.com


Tematem prezentacji jest:

„Biorę w posiadanie siebie i swoja przestrzeń  osobistą”

Po drugiej stronie nie tylko tych dziecięcych, lecz i innych traum rożnego formatu jest szczęście bycia
sobą , wolność od znanego i wspaniały wgląd w siebie , które zapewnia Istocie ludzkiej to czego nauczyła
się szukać na zewnątrz a często odpamiętanie celu Duszy i odblokowanie systemu wolnej woli powoduje
niesamowite uczucie szczęścia i odzyskiwanie tej mocy, krok po kroku odrywanie swojej własnej Duszy i
jej przeznaczenia w ludzkim ciele to droga pojednania ze swoja najgłębsza istota. Prowadzi ona do
doświadczania pełni niezależnie od warunków zewnętrznych , które początkowo postrzegamy jako cos
zewnętrznego , lecz w Istocie to nasza projekcja , częściej nieświadoma niż świadoma.

Opowiem o tym czym jest sama niewinność , dlaczego powrót do tego stanu świadomości jest tak ważny i
jak się ma to do zdrowia na każdym polu naszego funkcjonowania w świecie.

Poruszę aspekty uwalniania traum z zapisów podświadomości i ciała czyli jego komórek , które są w 100
procentach odnawialne . Jestem tego przykładem i o tym tez opowiem troszkę.

I chętnie odpowiem na parę pytań.

Na warsztaciku wejdziemy głębiej w te tematy i porozmawiamy o tym jak wejść z radością dziecka i
zawrzeć osobista umowę ze swoja Dusza Intuicja wewnętrznym dzieckiem ,aby wypełniała Cię energia
odkrywania siebie i  bycia  ta  czy tym sobą, za którym udajemy w pogoń się w świecie zewnętrznym .

Wykonam z Toba ćwiczenia , które uzmysławiają, iż to co o sobie większość z nas myśli, nie jest raczej
prawda : w tym momencie chodzi mi o negatywne przekonania , które z racji lojalności np. do partnera ,
przyjaciółki czy rodziców czy innych systemów wdrukowanych nam , nie wpływają korzystnie na nasze
samopoczucie i relacje ze sobą a tym samym ukazuje się w ciele w postaci bólu w psychice cierpienia
mentalnego , emocjonalnego . Jeśli strefa ograniczenia zostaje rozpoznana to co więcej można zrobić jak
dedykować się szczerze sobie ?

Jeśli chcemy być widziani i wysłuchani , najpierw trzeba wybrać się w te drogę ze sobą .. a potem ?.. no
cóż potem już tylko są sytuacje obfitujące w osobiste pola sukcesów pod warunkiem , ze znamy
odpowiedz czego ja tak naprawdę chce ?

Widze Cie bo widze Siebie

Livi Joanna




