
Agenda Warsztatów TO EMPOWER!

 MOJE „JA I TY”
Trener: Natalia Jefimowa

DZIEŃ 1 - PIĄTEK (17 IX 2021)
TEMAT: " TAJEMNICA BOGINI - czyli jak zostać kobietą, o której marzy każdy 

mężczyzna"

Międzynarodowy certyfikowany trener rozwoju osobistego, coach, motywatorka, 
psychografolog, specjalistka z zakresu psychologii psychotronicznej. 
Laureatka nagrody „TOP POLISH BRAND 2020” oraz „WYBITNY MÓWCA UW 2016”.
Swoje warsztaty opiera na podstawie najlepszych osiągnięć psychologii współczesnej 
połączonej ze starożytną wiedzą Vedyjską , filozofiami Dalekiego wschodu oraz praktykami 
energetycznymi zapożyczone od szamanek z Syberii. 
Jest założycielką „Akademii Kobiecości” oraz autorką i prowadzącą unikatowych warsztatów 
rozwojowych dla kobiet, które odbywają się w Polsce, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Dzięki ich 
skuteczności cieszą się bardzo dużym powodzeniem wśród kobiet. 
Jej ścieżka życiowa oraz zawodowa stała się tematem reportażów takich magazynów jak 
„Świat Kobiet”, „Kobiecym okiem”. Napisano również o niej i jej biografii w trzech książkach 
pt. „ Diamenty Kobiecego Biznesu – sto kobiet, które zmieniają świat.”,  „Zwykli, niezwykli. 
Historie biznesowe ludzi sukcesu i polskich marek”, „Queen in Flow”.

Opis warsztatów:
Czy zauważałaś kiedyś, że mężczyźni dla jednych Kobiet są gotowi poderwać świat i nachylić 
niebo do ich nóg, a dla innych, mimo ich pięknej urody i dobrego wykształcenia nie robią tego, a 
nawet czasem nie zauważają takich Kobiet?  
Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się o jakiej Kobiecie marzą prawdziwi mężczyźni?
Czy będąc w relacjach z mężczyzną zauważałaś , że nurtują Ciebie pytania – jaką powinnam być, 
żeby czuł się ze mną szczęśliwy i nie przyglądał się za innymi Kobietami?
Czy chciałabyś poznać tajemnice, które znały wszystkie wielkie kobiety z pradawnych czasów, u 
boku których każdy mężczyzna stawał się albo bohaterem albo milionerem i dlatego bycie z taką 
Kobietą było marzeniem dla każdego z nich?

Jeśli odpowiedziałaś „TAK" 
Zapraszam Ciebie serdeczne droga Kobieta na - warsztat rozwojowy podczas którego w sposób 
zwięzły, konkretny i prosty zrozumiesz i poznasz tajemnice o kobiecości i otrzymasz konkretne 
rozwiązania dla budowania /naprawy harmonii w Twoim związku.
Warsztaty te zostały przygotowane specjalnie dla kobiet , które chcą w pełni 
wykorzystywać swoje kobiece moce,  przy jednoczesnym zachowaniu balansu i 
lekkości Dzięki temu warsztatowi zrozumiesz jak korzystać ze swojej kobiecej natury. 

10:00-11:30 
11:45-13:00 
13:00-14:00 
14:00-15:30

15:45-17:00

PLAN WARSZTATÓW:

NAUCZYSZ SIĘ JAK:

1. Rozpoznać o jakiej Kobiece marzy każdy mężczyzna
2. Rozpoznać 4 stany kobiety doskonałej
3. Rozpoznać swój stan Kobiety, który determinuje Twoje relacje
4. Rozwinąć w sobie potencjał aby zostać tą jedyną i wyjątkową dla swojego 
ukochanego. 
5.Napełniać się żeńską energią 
6.Spotkać się ze swoimi wewnętrznymi archetypami Kobiety - marzenia.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA - poznasz sakralną wiedzę
TEST dzięki któremu poznasz własny stan kobiecości
OBIAD
PRAKTYKA – przeżyjesz medytacje na połączenie 4 stanów kobiety 
doskonałej w sobie dzięki czemu uruchomisz w swoim DNA proces 
zmian 

PRZERWA KAWOWA
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