CENNIK
metoda Human Design jest przełomowa i nieporównywalna z niczym innym obecnie
dostępnym w dziedzinie poznania człowieka
profesjonalna analiza Human Design niesie w sobie ładunek poznawczy i transformacyjny
o niespotykanej do tej pory skali i sile. Bez wątpienia i wyjątku oszczędza lata wysiłku
włożonego w różnego rodzaju (psycho)terapie czy techniki rozwoju osobistego
nie piszę tego bynajmniej z zamiarem umniejszenia ich wartości – bo niewątpliwie wartość
mają - tylko po to, żeby nadać sprawie perspektywę. Jeśli leczenie ma być skuteczne, to
musi być oparte na trafnej diagnozie. Podobnie tutaj, dobra analiza albo będzie diagnozą i
terapią samą w sobie, albo solidną podstawą do odpowiedniej i skutecznej specjalistycznej
interwencji
zamiast więc szukać igły w stogu siana i gdy wszystko inne zawiedzie, po prostu zapoznaj
się ze swoją instrukcją obsługi
nie wyceniam czasu, tylko jakość wiedzy i sposób jej podania, obecnie będące wynikiem 21
lat mojego doświadczenia
wszystkie analizy są jednorazowe i informacje nie ulegają deaktualizacji, co najwyżej
możesz sięgać po inne i głębsze warstwy tej rozległej wiedzy, jeśli uznasz że warto.
Ponadto, ma to największy sens tylko wtedy, gdy poprzednio zdobyta wiedza, została
zintegrowana

ANALIZA PODSTAWOWA I HOLISTYCZNA SĄ PODSTAWĄ WSZYSTKICH INNYCH
ANALIZ
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ANALIZA PODSTAWOWA – 400 zł
ANALIZA HOLISTYCZNA – 800 zł
ANALIZA DZIECKA DO LAT 7 – 600 zł
ANALIZA OSOBISTA PARY – 1500 zł
ANALIZA DWÓCH OSÓB – 1000 zł
SESJA SAKRALNA – 600 zł
RAVE BIOLOGY – 600 zł
TEST MRT – 2000 zł, płatny w laboratorium
CYKLE ŻYCIA – 800 zł każdy
* powrót Saturna : około 30 roku życia
* opozycja Urana : około 42-44 roku życia
* powrót Chirona : około 47-50 roku życia
* drugi powrót Saturna : około 58-60 roku życia

–

RAVE RETURN – co roku trzy miesiące przed urodzinami – 800 zł

–

RODZINA – dynamika Penty plus każdy z każdym
*trzy osoby – 1500 zł
*cztery osoby – 2000 zł
*pięć osób – 2500 zł

niektóre analizy nadają się do tego, aby je łączyć
–
ANALIZA HOLISTYCZNA + ZAWODOWA – 1200 zł
–
ANALIZA HOLISTYCZNA + RAVE BIOLOGY – 1000 zł
–
ANALIZA HOLISTYCZNA DZIECKA POWYŻEJ 7
ZAINTERESOWAŃ / PREDYSPOZYCJI - 800 zł
–
–

SESJE TYPU 'MENTORING' – 500 zł/h
ANALIZY DLA FIRM WYCENIANE SĄ INDYWIDUALNIE

wystawiam faktury
opłata na konto bankowe przed analizą
możliwość wpłat w GBP, Euro, US Dollar

LAT

+
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