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 DLACZEGO?

Warsztaty rozwojowe TO EMPOWER!
 MOJE „JA I TY”

#mojejaity

Warsztaty rozwojowe TO EMPOWER! edycja MOJE „JA I TY” 
to droga od siebie samej – Kobiety Odważnej, którą poznasz na 
nowo poprzez relację partnerską, odkrywanie swoich preferencji 
w związku, zrozumienie bliskości, aż do przyjrzenia się swoim 
emocjom, na które oddziałuje cały wszechświat, czyli otrzymasz 
wiedzę, jak mądrze korzystać z Astrologii. 
Dzięki skrupulatnie dobranym trenerom wzmocnimy Twoją 
odwagę abyś mogła w pełni poczuć się piękną i akceptowaną 
przede wszystkim przez siebie. Nauczysz się jak wzmocnić swoje 
wewnętrzne ja w relacji, żeby osiągnąć satysfakcję dla każdej ze 
stron. 
Razem z markami bliskimi Kobietom, budującymi i 
wspierającymi RELACJE porozmawiamy o tematach, o których 
często milczymy. 



Co będzie się działo?

 Trener:  Natalia Jefimowa

 

Trener: Aleksandra Plewka oraz Adam Lewanowicz

 

Trener:  Katarzyna Synal
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Dowiesz się o jakiej Kobiece marzy każdy mężczyzna
Poznasz 4 stany kobiety doskonałej
Poznasz swój stan Kobiety, który determinuje Twoje relacje
Dowiesz się co jeszcze powinnaś w sobie rozwinąć aby zostać tą jedyną i wyjątkową dla swojego 
ukochanego. 
Napełnisz się żeńską energią 
Spotkasz się ze swoimi wewnętrznymi archetypami Kobiety - marzenia.

Rozpoznasz własne preferencję  (czyli jak dowiedzieć się, co wolę w seksie?)
Dowiesz się jak wprowadzić własne preferencje do relacji (jak zachęcić partnera do spróbowania tego co lubię?)
Nauczysz się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach (kiedy nasze preferencje się nie uzupełniają - co robić?) 
Dowiesz się  które części mojego ciała sprawiają mi przyjemność i skąd mam to wiedzieć?-świadomości własnego ciała 
Odkryjesz tajniki atrakcyjności (podobanie się sobie, co sprawia, że mój partner jest dla mnie atrakcyjny?)
Nauczysz się jak „podgrzewać” atmosferę w relacji (jak budować bliskość, poprawić dynamikę relacji?)

Dowiesz się, czemu warto planować wspierając się Astrologią, w czym może Ci pomóc i co dzięki temu osiągniesz.  
Zrozumiesz od czego zależy nasz nastrój? Czemu raz czujesz się wspaniale, a za chwilę coś głęboko przeżywasz? 
Uświadomisz sobie, z czym związane są Twoje emocje, co i kiedy je wyzwala a także co robić, aby zaspakajać swoje emocjonalne potrzeby serca
 i czuć się dobrze każdego dnia.
Nauczysz się odpowiednio siać intencję na nowiu i zbierać wnioski na pełni oraz wykorzystywać
świadomie wszystkie fazy księżyca. 
Zrozumiesz głębię faz księżyca i czemu sprzyja dany czas. 
Będziesz wiedziała, kiedy warto włożyć więcej energii i przeć do przodu, a kiedy zrelaksować się i 
odpuścić.



Trenerzy:
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Aleksandra Plewka 
Psycholog, Seksuolog, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Doświadczenie zdobywała w Poradni 
Seksuologii i Patologii Współżycia Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, Instytucie Polskiego Towarzystwa 
Seksuologicznego oraz w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy Niebieska Linia. Na codzień zajmuje się 
praktyką w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (SFBT) pracując z klientami indywidualnymi, parami oraz 
klientami anglojęzycznymi. Uczy klientów komunikować o swoich potrzebach i preferencjach w bezprzemocowy 
sposób, pracuje także z osobami, które odczuwają brak satysfakcji seksualnej. W programach telewizyjnych 
wypowiada się na tematy związane z seksualnością i edukacją seksualną. 

NATALIA JEFIMOWA 
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”.

 



Przedsiębiorca, Astrolog, Projektantka, Designerka - Artystka po ASP. Creator wg. Dynamiki Talentów. Solarny 
Baran z cechami Strzelca, Koziorożca, Skorpiona i Ryb. Wg. astrologii chińskiej - ognisty Tygrys i 
numerologiczna 3ka. Autorka Astrokalendarza i Księgi z Uzdrawiającymi symbolami i aktywnymi obrazami.
Jej pasją jest tworzenie energetycznych obrazów, ubrań i różnego rodzaju narzędzi zmieniające nastrój 
człowieka, dzięki którym łatwiej podążać swoją drogą przeznaczenia. Jej domeną jest nazywanie rzeczy w 
punkt. W astrologii specjalizuje się w ”timingu” - określeniu na czym teraz warto się skupić, a co odpuścić by w 
pełni wykorzystać potencjał jaki jest w danym czasie. Interesuje ją praktyczne zastosowanie astrologii w 
biznesie, relacjach, rozwoju osobistym i życiu codziennym. Czuje energię i potrafi się synchronizować z 
przeżyciami osób, które wspiera swoją intuicją i wglądem.
W jej biogramach można znaleźć Jogę, Reiki, Vedic Art, Muzykoterapię jak i projektowanie aplikacji, brandów, 
czy strategii komunikacji. Jej pasją jest tworzenie i wspieranie Ludzi w ich kluczowych momentach w życiu
Podczas rozmów z Kasią można doświadczyć czym jest głębia zrozumienia i przypomnieć sobie co jest 
najważniejsze w życiu."
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Adam Lewanowicz
Psycholog, Psychoterapeuta, Seksuolog i Coach MLC. Pracuje terapeutycznie w 
podejściu zintegrowanym z parami i klientami indywidualnymi. W gabinecie dużą 
wagę przykłada do tego, by klienci zyskiwali większą świadomość własnych 
emocji oraz sygnałów płynących z ciała. W radiu i telewizji wypowiada się na 
tematy związane z pozytywną seksualnością. Pomaga parom i klientom 
indywidualnym doświadczającym trudności w związku z dysfunkcjami 
seksualnymi, ze zdradą i z niezadowoleniem z życia seksualnego. 
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Kasia Synal

Trenerzy cd:



W 2021 roku Warsztaty TO EMPOWER! odbędą się w Białce Tatrzańskiej
w Hotelu Bania **** Thermal & Ski
 
Hotel Bania leży u stóp największego ośrodka narciarskiego w Polsce i jest
połączony z basenami termalnymi. Z okien rozpościera się widok na
panoramę Tatr Wysokich, Pienin lub na stok, który zarówno zimą jak i latem
stanowi atrakcyjny punkt widokowy.

Miejsce warsztatów



17-19 września 2021

Hotel Bania ****

Białka Tatrzańska

 

Hotel Bania ****

Białka Tatrzańska

 



 
 

 

 



 
 

 

 



nocleg w malowniczym i przepięknym hotelu Bania (3 dni a 2 noce)

wyżywienie (śniadania, obiadokolacja )

nielimitowany dostęp do term zniżka 15% na Anielskie Spa 

warsztat w piątek 

warsztat w sobotę

warsztat w niedzielę 

ogromną dawkę wiedzy i narzędzi do dalszej pracy nad sobą
niesamowitą energię
certyfikat ukończenia warsztatów TO EMPOWER!

 
Co otrzymuje uczestnik Warsztatów?



Relacja wideo z Warsztatów TO EMPOWER!
(do obejrzenia na Facebooku Akademii Kobiet oraz linki w treści e-maila)



Partner Strategiczny
 

PAKIET O WARTOŚCI 21 TYŚ. PLN



możliwość wyeksponowania swojej marki w ramach Warsztatów (edycja

 

wrzesień 2021) w mediach społecznościowych
Akademii Kobiet (ponad 17 000 fanów)

możliwość ekspozycji produktów Partnera podczas aktywności
uczestniczek Warsztatów - np. sesja zdjęciowa uczestniczek z produktami
Partnera
szerzenie idei wsparcia kobiet biznesu w ramach wystąpienia
eksperckiego podczas Warsztatów
możliwość umieszczenia własnego brandingu w miejscu Warsztatów
(ulotki, rollup itp.)
komunikacja o Partnerze w mediach Społecznościowych Akademii Kobiet
oraz na www. akademiakobiet.pl
dokumentację zdjęciową
Dedykowany materiał wideo dla partnera
kampanię mailingową do bazy Akademii Kobiet

Partner Strategiczny Warsztatów TO EMPOWER! 
edycja  wrzesień 2021

 Partner zyskuje:

 

 Wsparcie w budowaniu wizerunku marki , która edukuje i stawia na rozwój kobiet.

PAKIET O WARTOŚCI 
21 TYŚ. PLN

Bezpośrednie dotarcie do grupy Kobiet biznesu oraz komunikacja (na 
Warsztatach) oraz komunikacja poprzez kanały Akademii Kobiet (blog, mailing, 
Social Media)

Publikacja na 1/3 strony w Forbes Women – wypowiedź przedstawiciela marki w 
kontekście tematyki Warsztatów TO EMPOWER! #mojejaity w nawiązaniu do swojej 
marki i jej celów



Dziękuję za uwagę!
 

MONIKA LICHOTA

+48 500 029 908

info@akademiakobiet.pl

www.akademiakobiet.pl
 

Zachęcam do bezpośredniego kontaktu

w celu omówienia szczegółów przedstawionej oferty.

Treść oferty stanowi przedmiot praw autorskich oraz tajemnicę firmy EVENT-MAX w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Oferta ta jest przeznaczona wyłącznie do użytku Klienta i pracowników firmy
związanych z procesem ofertowym. Oferta w całości, ani żadna jej część nie może być zwielokrotniona lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie, ujawniana osobom trzecim lub w inny sposób wykorzystana do
celów innych niż nawiązanie współpracy bez uprzedniej pisemnej zgody firmy EVENT-MAX. Obowiązkiem zachowania tajemnicy i zakazem gospodarczego wykorzystania objęte są również wszystkie kreatywne pomysły
 i idee zawarte w nieniejszej ofercie.
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