
Srdečně Vás zdravím!

Vítejte ve světě mapování jedinečných darů, talentů a způsobů, jak správně sami sebe vyjadřovat v každodenním životě,
abychom byli okolím chápáni, rozpoznáni a mohli plně projevit potenciál, pro který jsme se narodili. 
Vítejte ve světě Human Design Systému. 

Human Design popisuje naše talenty a styl, či okolnosti, jak je můžeme plně projevit. Pomáhá rozpoznat negativní podvědomé
programy a vzorce chování. Ukazuje, jak můžeme být ve svém středu, následovat přirozené projevy naší energie a naplňovat své
životní poslání. Human design je užitečný nástroj, pokud chceme žít život, který je opravdu náš.

Moje jméno je Martina Fau. Zkoumáním jedinečností a podporou lidských vášní se zabývám snad celý život, a nejvíce posledních
10 let v roli profesionální koučky, trenérky, HumanDesign a FengShui průvodkyně jakožto konceptů a principů, které podporují
naše vnitřní zdraví i prostor, ve kterém žijeme a pracujeme. 

Ve středu 12. května máme příležitost strávit spolu 2 hodinový workshop zaměřený na základní Human Design informace, které i
při elementárních znalostech mohou přinést zajímavé a hodnotné aha momenty s pozitivním vlivem na váš život.  

Na co konkrétně se zaměříme? 

1/ Co je to Human Design a jak může podpořit vaše zdravé chování , reakce a rozhodování
2/ Na Human Design typy, pochopení a charakteristiku vašich rolí v životě a ve společnosti 
3/ Na Human Design autority nebo-li zdravý a správný způsob rozhodování v souladu s designem každého z Vás 
4/ Na Vaše otázky

Aby pro Vás společný čas měl smysl i náboj, je nejlepší, a vlastně skoro nezbytné, mít vygenerovanou vlastní Human Design
mapu. Protože vědomé i nevědomé jedinečnosti vychází z astrologického postavení planet, pro vygenerování základní mapy,
jsou klíčové tyto údaje: jméno, místo narození, datum a hodina narození. 

Mapa je zdarma a možnosti jsou dvě.

1/ HD mapu si vygenerujete sami, např. na stránkách www.humandesign.cz (v případě narození v ČR, SR), nebo na
https://humandesignamerica.com/chart, pokud jste narození v zahraničí, nebo upřednostňuje anglický jazyk a její graf mi
přepošlete do 9.5. na email martina.fau@gmail.com, nebo
2/ HD vygeneruju já na základě vámi zaslaných údajů a přepošlu vám ji na email, ze kterého mi své údaje zašlete.

Smyslem znalostí map včas před zahájením je, abych byla užitečná v tom, na co se zaměřit, a také, abychom byli efektivní v čase.

Velmi se těším na společně strávený čas.

 V případě otázek jsem k dispozici na emailu: martina.fau@gmail.com, nebo tel. +420 604557815. 

Mějte báječný čas, 
 
 Martina


