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-РетреатПАТУВАЊЕ ЗА ЛИЧНА ТРАНСФОРМАЦИЈА

ВЕ ПОКАНУВАМЕ
НА ПАТУВАЊЕ
КОЕ ЌЕ ВИ ГО
ПРОМЕНИ
ЖИВОТОТ.

САМО
ЗА..

20 ЖЕНИ!
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Патување за лична трансформација
Добредојдовте на Вашето патување за лична трансформација
во Хотел Хеос, во Лагониси, на вториот крак на Халкидики.
Тука уште од рано утро, изгрејсонцето, радоста и општата
благосостојба ветуваат нов почеток. Се’ што вашите очи можат да
видат е прекрасно сино море и чисто кристално небо. Хотелот се
наоѓа на рид со поглед кој го одзема здивот. Со внимание дури и
на најситните детали и со прекрасниот пејсаж наоколу, ова е
идеално место за одмор, релаксација и работење на лична
трансформација.

Хармоничниот простор кој го овозможува хотелот, заедно со
местоположбата и градината се совршено место за пронаоѓање на
лично спокојство, мир и релаксација. Интимниот мал ресторан
ветува љубезно гостопримство и е извор на вкусови блиски на
регионот и локалната култура.
Сите апартмани и студија имаат балкони со маса, столици и секако
совршен поглед на море.

ВИЕ ГО ЗАСЛУЖУВАТЕ ОВА!
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Повелете на првиот ретреат за личен развој
на македонски јазик.
Локацијата е внимателно одбрана со лесен пристап од
Македонија и во близина на аеродромот во Солун за сите оние
кои ќе допатуваат од земјите од Европа.

ВИДЕО!!

(КЛИКНЕТЕ НА ВИДЕОТО ДА ВИДИТЕ ВО КАКВА УБАВИНА ВЕ НОСИМЕ)

Што е вклучено во програмата?
*Станување во исто време наутро и заедничка утринска рутина
во дворот на овој прекрасен резорт со поглед на море.
*Заеднички медитации во група
*Вежби/Јога во утринските часови
*Заеднички појадок
*Двочасовни предавања и Q&A во претпладневните часови
*Помеѓу 11ч и 17ч време за релаксирање, плажа, одмор покрај
базен, прошетки.
*Едночасовно предавање во комбинација со спиритуалност,
енергетски сеанси во попладневните часови.
*Заедничка вечера
*Забава во вечерните часови
*Еден Енергетски третман Тесла, кој е вклучен во цената.
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Ова патување за лична трансформација ќе трае
четири дена со три ноќевања.
Пристигнување на 22.09.2022 (четврток),
до 25.09.2022 (недела).

Можете да изберете помеѓу три опции за сместување:

Особи во апартман

ценa

три

400,00 ЕУР

две

500,00 ЕУР

една

600,00 ЕУР
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ВО ЦЕНАТА СЕ ВКЛУЧЕНИ:
*доручек и вечера со можност за избор помеѓу две варијанти,
*учество во целокупниот програм, сите заеднички активности,
предавања, медитации, вежби за длабока лична трансформација и
групен коучинг сеанси.
*Еден Енергетски третман Тесла.

ВО ЦЕНАТА НЕ Е ВКЛУЧЕНО:
* алкохолни и безалкохолни пијалаци во текот на денот и вечерта;
*превоз од вашето место на живеење до хотелот
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За кого е наменето ова патување за
лична трансформација на кое имаме 20 отворени места?
*За оние кои се на пат на личен развој
*За оние кои сакаат да добијат одговори на длабоки прашања за
животот, самодовербата, конфликти со други луѓе, мир и радост.
*За оние кои копнеат по лична трансформација и промена на
сегашната животна ситуација
*За оние на кои им е доста од заглавеност, тапкање во место и
споредување со другите
*За оние кои знаат да превземат одговорност за личната среќа и
благосостојба

*За оние кои сакаат да ги прошират своите пријателства со други
жени на иста бранова должина
*За оние кои знаат дека грижата за себе е на прво место како услов
за долгорочни мир, радост и среќа
* За оние кои знаат дека работата на себе е клуч за остварување на
сите желби и остварување на секоја цел.
*За оние кои се спремни да одат на ниво погоре во грижата за себе
* За оние кои знаат дека ЗАСЛУЖУВААТ да бидат разгалени од
нашиот тим со висококвалитетен третман, луксузно сместување и
длабока работа на себе во неверојатни услови, прекрасна природа
и исклучително гостопримлива атмосфера на прекрасниот втор
крак на Халкидики.
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Во текот на целиот престој за вас
ќе се погрижи нашиот тим составен од :

- Маја Стојчевски –
високо мотивиран коуч за трансформација и
коуч за посебни родители.
Маја бележи огромен успех во работата со клиенти во
индивидуални сесии и групи со клиенти од целиот свет.
Во нејзината биографија влегуваат три генерации
успешен групен коучинг програм наречен
Kickstart to be in control of your life
(Курс за превземање на контролата над својот живот.)
Нејзината најголема гордост е нејзиниот
резултат од 100% задоволни клиенти.
Повеќе за Маја и нејзината работа можете да прочитате на
најзината веб страница:
Maya Stoychevski | Special Parents Life Coaching
Маја ќе биде со вас во текот на утринската рутина,
ќе ги води претпладневните предавања и ќе учествува во
попладневните сесии заедно со другите дами од нашиот тим.
Живее во Келн, Германија
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Радица Миланова - практичар
на енергетска медицина по
методата Тесла метаморфоза на
здравјето.
Веќе три години има искуство со
третмани и исклучителни
резултати.
Нејзините третмани помагаат во
исцелување на физичко,
ментално, емотивно и каузално
ниво, проширување на свеста,
длабока релаксација и
регенерација.
Живее во Скопје

Ирина Павлова – е нашиот главен
партнер за организација на ова
патување. Со огромно искуство во
организација на настани, патувања
и генерално туристичката
индустрија, таа ќе биде достапна за
сите ваши прашања околу
сместувањето, храната и целата
техничка поддршка за време на
нашиот престој.
Живее во Швајцарија каде што се
занимава со дигитален маркетинг,
дигитализација и советување
на бизниси кои се активни
во сферата на туризмот.
Ова е нејзината веб страница:
Home - Swiss Travel Market
Живее во Швајцарија
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Придружете ни се на ова

ПАТУВАЊЕ ЗА ЛИЧНА ТРАНСФОРМАЦИЈА.
Дојдете да учите за мајндфулнес, медитација и
живеење во сегашниот момент.
Ваквите патувања за личен развој се едни од најинтензивните
процеси кои го менуваат светот денеска.
Одиме по примерот на светски велнес центри во кои се одржуваат
вакви ретрити. За вас креираме и реализираме уживање во
хармонична атмосфера, во близина на Македонија и секако,
на македонски јазик.
Многу сме горди на нашиот проект и знаеме дека ќе ни се
придружат 20 високосвесни неверојатни дами кои исто така ќе
бидат горди на својата одлука да си подарат високо ниво на грижа
за себе.
Нашиот тим ќе се погрижи за вашето супер екслузивно уживање од
првата до последната секунда на ова патување.
Со нашата грижа и внимание и на најситните детали ќе направиме
да посакате секоја година
да ги посетувате нашите ретрити.

ПОБРЗАЈТЕ ДА СИ ГО ОБЕЗБЕДИТЕ ВАШЕТО МЕСТО.
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ПРИЈАВАТА И УПЛАТИТЕ
МОЖАТ ДА БИДАТ НАПРАВЕНИ НА НАВЕДЕНИТЕ ЕМАИЛ АДРЕСИ.
За можност за рефундација пишете ни на емаил.

Во случај на затворени граници поради COVID мерки целиот износ
ќе биде рефундиран.
Уплатите можат да бидат извршувани во денари, евра и
швајцарски франци.

За повеќе информации контакт на емаил:

mayastoychevski@gmail.com
irina@swisstravelmarket.ch

ЕДВАЈ ЧЕКАМЕ ДА ВЕ ПОВЕДЕМЕ НА НАЈВАЖНОТО
ПАТУВАЊЕ ВО ВАШИОТ ЖИВОТ.

