NUTRITIONIST & RECONNECTIVE LIFE COACH

MILENA POPESCU

Facilitez schimbări.
CE-ȚI PROPUN?
π1: 1 plan nutritional idividualizat
π2: 1 program de life coaching structurat
π3: 1 pachet complet Vindecare Reconectivă& Reconectare

3 mijloace de performanță personalizate
Le poți accesa separat sau în cadrul unui program complet de
dezvoltare personală integrată.
email: milenapopescu@icloud.com
tel:
0752 099 955
web: www.emilena.ro

Noi suntem propria noastră
gura de oxigen!

V I N D E C A R E R E CO N E C T I VĂ & R E CO N E C TA R E

VINDECARE RECONECTIVĂ
Bunăstare fizică, claritate mentală, pace interioară și evoluție spirituală. Așa de simplu!
Transcende orice tehnică și înglobează în ea beneficiile tuturor metodelor de vindecare energetică cunoscute.
Nu este terapie, nu presupune diagnosticare și nu te încurajează să-ți întrerupi medicația. Este un mijloc de explorare a
conștiinței și fiecare merge cât de departe poate și culege cât de multe beneficii este pregătit să primească.
30 de minute de pace, dincolo de stresul zilnic și viața exterioară. Singura ta grijă este să te lași conectat la infinitul Câmp
de Energie, Lumină și Informație și să rămâi cu tine în pace o vreme. Lasă Lumina să pătrundă în ființa ta și să declanseze
procesele interioare de autovindecare fizică, emoțională, mentală sau spirituală. Sinele tău știe mai bine de ce ai tu nevoie și ce
ești pregătit să primești.
În liniște, fără atingere și dincolo de cuvinte.
Vei sta întins confortabil, îmbrăcat, dar fără încălțăminte, iar telefonul mobil va fi redus la tăcere. Un număr de 3 ședințe ar
trebui să fie suficiente pentru a percepe un beneficiu.

RECONECTAREA
O tehnică energetică ce se derulează pe o perioadă de 2 zile după ce în prealabil ai participat la cel puțin o ședință de Vindecare
Reconectivă. Dacă Vindecarea Reconectivă se referă la vindecare în sensul cel mai larg al cuvântului, Reconectarea este făcută să
te treacă prin cursul vieții mai rapid decât te aștepți. Viața ta se poate schimba... nu în sensul în care devine diferită, ci în sensul în
care evoluezi: relațiile se schimbă și evoluează, cariera se schimbă și evoluează, ești mai inspirat și mai centrat.

Suntem armonia
Trăirilor noastre!

V I N D E C A R E R E CO N E C T I VĂ& R E CO N E C TA R E

Existența fiecăruia este o simfonie.
Lumina din care simți că începi să faci parte este diferită de lumina soarelui. Este un alt nivel. Este un alt plan.
Activarea acestor tipare vibratorii într-o ființă umană, chiar la un nivel celular, este cea care îi permite să devină plină de viață.
Esența este că noi suntem tipare vibratorii. Suntem unde de Lumină. Asta suntem – acel spațiu dintre atomii care vibrează. Și cu ele ne
acordăm când facem orice fel de proces meditativ sau indiferent ce vrem să facem.(…) Avem nevoie să ne coordonăm energiile cu acea energie
vastă, mai mare, deoarece ea constă, în întregime, din lungimi de undă. E însoțită de un bâzâit și există un sunet al Luminii.
Așa că atunci când este discordant, începe imediat să fie în opoziție cu ceea ce ne permite să ne celebrăm viața.
Iar ceea ce se întâmplă este că, atunci când nu este orchestrat în diferite organe, se produce boală. Reorchestrează-ți viața cu ajutorul acelui
sunet, cu ajutorul acelei unde, pentru că existența fiecărei persoane e o simfonie.
				***
Reconectează-ți viața cu ajutorul conștiinței, a acțiunilor și gândurilor zilnice.
Ea începe prin înțelegerea faptului că toată măreția, toată puterea, toată
bucuria pe care le-ai putea avea vreodată, există în acest moment și sunt
accesibile în această clipă.(…) Nu trebuie să amâni satisfacția. Nu trebuie să
amâni.
Toți am venit pe deplin dotați. Doar trebuie să redescoperim acest lucru.
Totul este aici. E tot ce avem nevoie. Deschide acele uși. Pășește prin ele.
Pășește prin ele. Este aici, acum.
O să te las cu acest gând.
Dr. Eric Pearl - fondatorul „The Reconnection”

“Recunoscând că
vindecarea înseamnă
reconectarea cu
perfecțiunea
universului, ne
dăm seama că
universul știe ce
avem nevoie să
primim.”

mizăm pe noi!

Suntem inevitabil mâna
câştigătoare.

COACHING-NLP

SUCCESTRANSFORMAREOBIECTIVEABILITĂȚI

GÂNDIREPOZITIVĂCUVINTECURAJJOC

VREMEA pentru SCHIMBARE
A venit vremea schimbarii tale ca om! Pentru rezultate exceptionale
ai nevoie de o reconstruire a crezurilor cu care ti-ai format lumea in
care traiești acum. Ea este oglinda fidelă a ideilor cultivate de-a lungul
timpului – idei despre tine însuti, despre ceilalti, despre viată in general,
etc. Transformările fundamentale se fac prin schimbări esențiale în
modul de gândire, dar nimeni nu ne învaţă cum sa gândim constructiv,
ci doar optimist, ceea ce nu ajută întotdeauna. Poți ajunge oriunde îți
dorești dacă înveți întâi cum să gândești corect si constructiv!
Richard Bandler - cofondator NLP

COACHING - NLP
IMPOSIBIL

CÂND IMPOSIBILUL DEVINE POSIBIL...

Depinde de noi cât de ușor
sau de greu parcurgem
drumul în viață

COACHING-NLP

IMAGINEAZĂ-ȚI CUM AR FI CĂLĂTORIA TA PRIN VIAȚĂ DACĂ
SPIȚELE ROȚII BICICLETEI PE CARE O FOLOSEȘTI AR FI INEGALE SAU DEFORMATE!
CE DISCONFORT ȘI CÂTĂ ENERGIE RISIPITĂ PENTRU A AJUNGE LA DESTINAȚIE!
Dot-circle Coachingul NLP este cea mai eficientă modalitate de optimizare și armonizare a tuturor aspectelor vieții personale și
profesionale, precum și de maximizare a exprimării potențialului propriu și a satisfacției față de propria viață.
Dot-circle Coachingul este un proces mental care, combinat cu tehnicile jucăușe de programare neurolingvistică (NLP), face legătura
între conștient și subconștient, între logică și intuiție. Se bazează pe provocare și folosește inspirația momentelor rezultate din
reinterpretarea acțiunilor, ideilor și credințelor tale. Soluțiile și planurile de acțiuni pe care le construiești îți aparțin în totalitate.
Nu vei primi sfaturi și nu vei fi judecat în niciun fel pentru posibilele eșecuri.
Dot-circle Coachingul implică egalitate deplină între noi doi și vom porni de fiecare dată de la obiectivele tale. Se poate întâmpla ca
obiectivul tău să fie clar, dar se poate întâmpla să fii confuz, la răscruce de drumuri și să nu știi care e următorul pas pe drumul
tău sau ce domeniu al vieții să abordezi. De aceea vom începe cu definirea clară a obiectivelor și țelurilor pe care ți le-ai propus.
Dot-circle Cel care va vorbi cel mai mult pe toată perioada întâlnirii noastre vei fi tu, iar cel care va tăcea, va asculta și va întreba voi
fi eu. Dacă nu vei fi dispus să vorbești dar ai nevoie totuși de ghidare, vom alege acele instrumente care permit o formă de
coaching fără împărtășire. Iar la final vei pleca cu un un gând clar și un plan de acțiune adaptat obiectivului tău.

Și nu uita! de la 18 la 100 de ani .... Niciodată nu e prea târziu să-ți stabilești noi țeluri !

REPROGRAMAREMENTALĂPOTENȚIAL
RESURSEINTERIOAREEVOLUȚIESPIRITUALĂÎNVĂȚARE

Noi dăm gustul
propriilor decizii

N U T R I Ț I E P E R S O N A L I ZATĂ

JURNAL de DIETĂ
ORA 7.00

ORA 10.00

ORA 13.00

ORA 17.00

ORA 21.00

poți supraviețui și așa o vreme dar….nu crezi că meriți mai mult?
Nutriția este o parte importantă din viața ta.

“DACĂ PIERZI CONTROLUL ASUPRA GLICEMIEI, TE ÎNGRAȘI
ȘI TE SIMȚI PERMANENT ÎNFOMETAT ȘI OBOSIT.
DACĂ ÎȚI REECHILIBREZI GLICEMIA, SLĂBEȘTI, TE SIMȚI
FERICIT ȘI PLIN DE ENERGIE.”
PATRICK HOLFORD
FONDATORUL INSTITUTULUI PENTRU NUTRIȚIE OPTIMĂ DIN LONDRA

Împreună prindem
valul schimbării!

N U T R I Ț I E P E R S O N A L I ZATĂ

„ NUTRIȚIA OPTIMĂ ESTE MEDICAMENTUL DE MÂINE”
LINUS PAULIN - LAUREAT AL PREMIULUI NOBEL
Trebuie să știi că în ceea ce privește nutriția nu există nimeni ca tine!
Există câteva reguli care se aplică rasei umane dar nutriția optimă de care avem nevoie pentru a atinge performanțe de vârf și a ne
împlini menirea în această viață variază de la un individ la altul. Depinde de materialul genetic moștenit, de interacțiunea cu mediul
înconjurător, de vârstă, de problemele de sănătate.

Ce îți propun?
Un plan nutrițional adaptat ție, stilului tău
de viață și momentului actual din viața ta.
Dot-circle

Îți place să mănânci carne?

Dot-circle

Esti vegetarian convins?

Dot-circle

Ai adoptat de curând nutriția vegană?

Dot-circle

Vrei să treci la hrană vie?

Putem schimba sau optimiza orice tip de
nutritie, conform alegerilor tale.

Schimbare în 4 pași:
Pasul 1:
Stabilim obiectivul, facem o evaluare și măsurătorile necesare.
Dacă există o patologie, sunt necesare recomandările medicului
curant privind dieta și stilul de viață.
Pasul 2:
Completezi un jurnal de dietă pentru o perioadă de câteva zile.
Completezi lista cu alimentele utilizate în mod frecvent.
Avem de asemenea nevoie de analizele medicale uzuale.
Pasul 3:
Realizăm și validăm planul nutrițional.
Pasul 4:
Monitorizăm pe parcurs, evaluăm rezultatele și ajustăm

P R E Z E N TA R E

Despre mine
Sunt inginer de profesie.
Mi-am început activitatea în 1985.
Începând cu anul 1993 am lucrat 12 ani în învățământul de stat ca profesor și apoi manager.
Pentru că satisfacția profesională era minimă am decis să părăsesc școala și să lucrez în mediul privat.
Am urmat cursuri în unități de formare particulare și m-am specializat în sisteme de management ale calității.
În paralel, de-a lungul anilor mi-am cultivat pasiunile și le-am dat o formă palpabilă.
Asa cum nu există organizație profesională care să funcționeze fără obiective, programe de acţiune, evaluări ale performanței și
îmbunătățiri continue ale proceselor, nu există om care să nu simtă că are o misiune în această viață. Principiile aplicabile unei organizații,
se aplică fiecărui individ în parte și societății în ansamblul ei.
Treptat, am început să aplic mijloacele de performanță în propria mea viață și rezultatele s-au văzut.
Am început cu studiul nutriției pentru a-mi îmbunătăți condiția fizică, apoi am abordat viața din punct de vedere spiritual. Am
participat la diverse seminarii și în final am devenit practician certificat de Vindecare Reconectivă și Reconectare .
Profitând de pregătirea mea academică, m-am specializat în life-coaching şi am devenit simultan NLP Practitioner. Pentru că nutriția
rămăsese cumva în urmă ca un instrument care mi-a fost de mare folos dar pe care l-am pus deoparte o vreme, m-am întors și am făcut
din prima mea pasiune o a doua meserie, calificându-mă în acest domeniu.
Așa s-a născut 3πm, programul meu integrat de dezvoltare personală, pe care ți-l pun la dispoziție și ție, în cazul în care decizi că
meriți tot ce e mai bun de la viață și ești hotărât să-ți împlinești misiunea.
Dacă simți că este pentru tine, te aștept cu drag.

Există un loc

pentru fiecare!

PREȚURI ȘI PROGRAME

Prețuri și programe
Vindecare
Reconectivă

Reconectare

Coaching

Programare
neurolingvistică

Nutriție
personalizată

**

**

**

**

**

Misiune, viziune, valori personale

**

**

Decizii

**

**

Convingeri limitative

**

**

Evoluție personală accelerată

Relaxare și echilibrare fizică,
emoțională, mentală

**

**

Sănătate și stare de bine

**

**

**

Lucrez cu persoane care au împlinit vârsta de 18 ani și care pot să ia decizii privind acțiunile lor.
Lucrez cu adolescenți și copii numai cu acordul scris al părinților, iar prima ședință se va desfășura în prezența unuia dintre părinți
indiferent ce program accesează.
Nici unul dintre programe nu presupune diagnosticare și nu este terapie. Sunt programe de dezvoltare personală care pot avea
efecte notabile asupra calității vieții.
Programele de nutriție se elaborează pe baza analizelor medicale în funcție de patologie (acolo unde există) și de recomandările
medicului curant.

Tu decizi ce ţi se potriveşte!

PREȚURI ȘI PROGRAME

Prețuri și programe
Prețuri

Observații

Vindecare
Reconectivă™

75 $

Ședința de 60 min din care 30min pe masa de masaj. Recomandat 3 ședințe consecutive
sau la interval de max. o săptămână.

Reconectare™

333 $

2 ședințe de 60 min în două zile consecutive.

Life coaching-NLP

50 €

60 min /ședință

Nutriție - Varianta simplă

*de la
800 lei

Programul cuprinde: evaluare, măsurători, analiza jurnalelor de dietă si coaching-NLP;
strategia de nutriție personalizată.

Nutriție - Varianta extinsă

de la
1500 lei

Programul cuprinde: evaluare, măsurători, analiza jurnalelor de dietă si coaching-NLP;
strategia de nutriție personalizată; 14 planuri nutriționale calculate si personalizate pentru
cel puțin 30 de zile de dietă.

de la
50 €

Măsurători și coaching-NLP pentru motivare și depășirea obstacolelor.

Nutriție monitorizare

*

*

* În funcție de obiectivul clientului, de patologie și de ajustările necesare pe parcurs.
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