Techniki świadomego kreowania
swojego życia Matryca Energetyczna Dwupunkt wg. Richarda Bartletta
cz.2.,
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/08/16/13089/443482

Cena netto

800,00 zł

Cena brutto

984,00 zł

Cena netto za godzinę

50,00 zł

Cena brutto za
godzinę

61,50

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

16

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-23

Termin zakończenia
usługi

2019-11-24

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-08-16

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-15

Maksymalna liczba uczestników

30

Kategoria główna KU

Rozwój osobisty

Kategorie dodatkowe KU

Zarządzanie i organizacja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS
SUS 2.0

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

B&K - Doradztwo i Szkolenia dla biznesu
sp. z o.o.

Osoba do kontaktu

Grażyna Boryń

E-mail

biuro@bkszkolenia.pl

Telefon

577127550

Cel usługi
Cel edukacyjny
Na zajęciach nauczysz się jak rozmawiać ze swoją podświadomością, jak stworzyć swój własny język
symboli, który ułatwi dialog z podświadomością, co umożliwia nam Pole Serca i jak nim pracować, co
to jest Rytuał Gwiazdy i Magicznego Koła i jak się nimi posługiwać, jak ukierunkować energię w swoim
ciele, jak zrobić kwantową i fizyczną Sigillę, która wykona pracę dla ciebie, jakie jest znaczenie
Żywiołów i jak nimi zarządzać, jak stworzyć Osobistą Świętą Przestrzeń, Przestrzeń do pracy i innych
działań, jak rozwiązywać problemy za pomocą automatycznego rysowania, doświadczysz jak
niewielka zmiana w twojej przestrzeni może sprawić wielkie zmiany w życiu. Warsztaty rozwijają
kompetencje społeczne – zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i
odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego
kontekstu własnego postępowania.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
jak rozmawiać ze swoją podświadomością,
jak stworzyć swój własny język symboli, który ułatwi dialog z podświadomością,
co umożliwia nam Pole Serca i jak nim pracować,
co to jest Rytuał Gwiazdy i Magicznego Koła i jak się nimi posługiwać,
jak ukierunkować energię w swoim ciele,

jak zrobić kwantową i fizyczną Sigillę, która wykona pracę dla ciebie,
jakie jest znaczenie Żywiołów i jak nimi zarządzać,
jak stworzyć Osobistą Świętą Przestrzeń, Przestrzeń do pracy i innych działań,
jak rozwiązywać problemy za pomocą automatycznego rysowania,
doświadczysz jak niewielka zmiana w twojej przestrzeni może sprawić wielkie zmiany w życiu.
. KAŻDE WYKONANIE DWUPUNKTU JUŻ ZMIENIA I TRANSFORMUJE NASZĄ RZECZYWISTOŚĆ I WZORCE W
POLU INFORMACYJNYM, CO ZA TYM IDZIE DZIEJĄ SIĘ ZMIANY W REALU.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Efektem szkolenia będzie nauczenie się: jak rozmawiać ze swoją podświadomością, jak stworzyć swój
własny język symboli, który ułatwi dialog z podświadomością, co umożliwia nam Pole Serca i jak nim
pracować, co to jest Rytuał Gwiazdy i Magicznego Koła i jak się nimi posługiwać, jak ukierunkować
energię w swoim ciele, jak zrobić kwantową i ﬁzyczną Sigillę, która wykona pracę dla ciebie, jakie jest
znaczenie Żywiołów i jak nimi zarządzać, jak stworzyć Osobistą Świętą Przestrzeń, Przestrzeń do pracy i
innych działań, jak rozwiązywać problemy za pomocą automatycznego rysowania, doświadczysz jak
niewielka zmiana w twojej przestrzeni może sprawić wielkie zmiany w życiu.

Grupa docelowa
Kurs kierowany jest do kazdego, do osób które chcą, aby ich życie stało się przejrzyste, bez uprzedzeń.
Przede wszystkim musisz wiedzieć i odczuwać to wyraźnie,… i od tego wszystko się zaczyna.Ty - to
Twój umysł, Twoje ciało i Twoja energia.

Materiały dydaktyczne
materiały autorskie wykładowcy

Informacje dodatkowe
Szanowni Państwo
W związku z faktem że nasze szkolenia mogą być doﬁnansowane ze środków UE, informujemy, że
istnieje możliwość przeprowadzenia wizytacji wybranej usługi rozwojowej przez Administratora Bazy
Usług Rozwojowych (tj. PARP lub upoważnionego wykonawcy) lub przeprowadzenia monitoringu usługi
przez Instytucję Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym (usługi rozwojowe realizowane z
dofinansowaniem).
Usługa kształcenia, jeśli jest ﬁnansowana ze środków publicznych w co najmniej 70% korzysta ze
zwolnienia od podatku od towarów i usług zgodnie z Ustawą o VAT, proszę o informację do organizatora
o wysokości dofinansowania.

Harmonogram

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Techniki świadomego kreowania
swojego życia Matryca Energetyczna Dwupunkt wg. Richarda Bartletta cz.2.,

2019-1123

10:00

18:00

8:00

2

Techniki świadomego kreowania
swojego życia Matryca Energetyczna Dwupunkt wg. Richarda Bartletta cz.2.,

2019-1124

09:00

17:00

8:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Wiesława Bakaj

Obszar specjalizacji

Od zawsze pasjonowały ją Kosmos oraz zasady,
jakimi nim rządzą, ale pilnie obserwowała również
odkrycia naukowe i ich znaczenie dla człowieka.
Przez wiele lat zgłębiała wiedzę na temat fizyki
kwantowej, starając się doszukać zastosowań jej
praw i możliwości w życiu codzie nnym.
Zaowocowało to ukończeniem w 2010 roku w
Niemczech czterech stopni seminariów u dr.
Richarda Bartletta i poznaniu techniki Dwupunktu
– Matrycy Energetycznej.

Doświadczenie zawodowe

– z wyks ztałcenia magister pedagogiki z 25-
letnim stażem – ukończyła Międzynaro dowy
Instytut Refleks ologii Twarzy i jako refleks olog
pracuje do dzisiaj. Obok techniki Dwupunktu
posługuje się również kilkoma innymi, jak: terapią
czaszkowo-krzyżową, klawite rapią, masażem
energetycznym i oczyszczającym, Theta
Healingiem, Metodą Domančića, a także urządze‐
niem Quantec. Z wielką pasją i zaangażowaniem
pomaga ludziom wykreo wać ich własne
marzenia.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Wykładowca, trener od 10 lat warsztatów z
technik Dwupunktu_ Matrycy
Energetycznej.Wielokrotnie doświadczała sytu‐
acji, które wydawać się mogły objawami
schorzenia (silne bóle głowy, wysokie ciśnienie,
bóle organów, mdłości, odczuwanie prze raźli‐
wego chłodu), ale już wtedy intuicyjnie wiedziała,
że są to wpływy programów informacji dawnych
doświadczeń czy ataków energetycznych innych
istot. Uczyła się rozumienia sygnałów ciała,
doskonaląc sposoby radzenia sobie z różnymi
sytuacjami. Zdobywała też wiedzę na temat dzi‐
ałania organizmu, ziół i suplementów. Dzięki
temu potrafi podpowiedzieć klientom, jak mogą
postępować, aby poprawić swoje życie.
Uświadamia ludziom, że każde zwrócenie naszej
uwagi na określoną rzecz czy sytuację wzmacnia
ją. Dlate go tak ważne jest świadome kierowanie
swoim życiem i myślą. To, co nam się przytrafia,
pows taje w Tu i Teraz. Pokazuje, jak wsze‐
chobecna i łatwo dostępna informacja steruje
naszym losem. Przekazywana w odpowiedni
sposób, może budować, ale też niszczyć. Leży u
pods taw Wszystkiego Co Jest. Wiem, że z każdej
sytuacji jest wyjście, trzeba tylko znaleźć właś‐
ciwą pers pektywę. Wierzę i wiem, że wszystkie
istoty we Wszechświecie mogą i będą żyć w
pokoju, ale ten pokój musimy najpierw znaleźć w
sobie. Wszechświat odpowie. – wyjaśnia swoją
filoz ofię Wiesława Bakaj.

Wykształcenie

– z wyks ztałcenia magister pedagogiki z 25-
letnim stażem

Lokalizacja usługi
Adres:
9 Maja 1
50-001 Wrocław, woj. dolnośląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
kontakt
Artur
Bakaj
605082300
quantum888@wp.pl

Warunki logistyczne:

