Przygotowanie do sesji Telegram / „na żywo” w Trójmieście

W pierwszej kolejności dziękuję za zaufanie, docenienie mojej pracy oraz za wystosowanie zaproszenia
do pomocy.

Szczegóły techniczne:
1. Odszukaj mnie na Telegramie lub/i zapisz mój telefon do swoich kontaktów: +48 609 060 699
2. O umówionej godzinie Twojego czasu zadzwoń do mnie. Jeżeli będę w trakcie innej sesji,
maksymalny czas oczekiwania wynosi wówczas ok. 5 minut, po których to ja oddzwonię do
Ciebie.
3. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości lub nie możesz się dodzwonić – napisz na Telegramie lub
wyślij SMS.
4. W przypadku Twojej nieobecności lub spóźnienia, sesja online może zostać przesunięta na inny
termin. W tym celu należy ponownie napisać na adres kontakt@dariuszlipka.com lub w
wiadomości prywatnej na Telegramie / SMS, aby umówić się na kolejną sesję.
5. Sesje „na żywo” odbywają się (miejsce do ustalenia wcześniej):
- na części wspólnej osiedla Bursztynowa w Gdańsku – Jelitkowie;
- w Sopocie Centrum w miejscu wystawy „Morze Aniołów”;
- w trakcie spaceru na plaży w Sopocie.
6. Sesje zarówno online jak i „na żywo” trwają 60 minut. Czasami istnieje możliwość przedłużenia.
Jest to ustalane pod koniec upływających 60 minut.
7. Nie pobieram stałej opłaty za sesje. Możesz zapłacić wedle uznania po zakończonej rozmowie.
Darowiznę możesz przekazać poprzez PayPal lub zwykłym przelewem krajowym lub
zagranicznym.
Dane
do
przelewu/PayPal
znajdują
się
w
zakładce
www.dariuszlipka.com/darowizna .
Informacje, które pomogą Tobie przygotować się do sesji oraz przyśpieszą wspólne dojście do sedna
sprawy.
1. W trakcie sesji mówimy do siebie na „TY”.
2. Będę Ci czasami przerywać – nie wynika to z mojej nieuprzejmości, lecz z faktu, że możesz
mówić o czymś ważnym, ale próbujesz „prześlizgnąć się” po temacie bez dotykania istoty
sprawy. Zdarzy się, że zacznę drążyć temat, który może być dla Ciebie niewygodny.
3. Pozwól sobie na pełną otwartość i transparentność. Im bardziej szczera/y będziesz wobec
samej/samego siebie, tym szybciej dojdziemy do sedna sprawy. Z mojej strony możesz liczyć
na pełne zaufanie i dyskrecję. Nic z tej rozmowy nie wychodzi na zewnątrz. Wszystko zostaje
między nami. Obowiązuje mnie poufność informacji.
4. Praca odbywa się nie tyle w trakcie sesji, co każdego dnia po niej. Twoje efekty będą zależne
od tego czy i w jakim stopniu zastosujesz moje sugestie i „zadania domowe”.
5. Zawsze miej przy sobie coś do notowania.
6. Jeżeli będziesz praktykować nowe wzorce zachowań, wyrabiając nowe nawyki przez minimum
30 dni – gwarantuję Ci zauważalne i trwałe pozytywne zmiany w Twoim życiu. Już nawet po
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pierwszej sesji możesz je zauważyć, jednak one będą krótkotrwałe, jeżeli nie zostaną regularnie
wprowadzane w praktykę.
Jeżeli nie zamierzasz dać uczciwej szansy takiej współpracy i nie zamierzasz stosować się do
moich zaleceń, zadań domowych i sugestii – to nie umawiaj się na kolejną sesję.
Przed sesją postaraj się zaobserwować powtarzające się w Twoim życiu wzorce czy schematy:
podobne sytuacje, typy ludzi, wypadki losowe, powtórzenia itd.
Przypomnij sobie najsilniej zapamiętane traumy z dzieciństwa. Traumą nie jest coś, co
obiektywnie można tak nazwać, ale to, co dla Ciebie takim było. Trauma to zdarzenie
subiektywne.
Zapraszam Cię także to skorzystania z mojej usługi Analiz Astrologicznych, za pomocą których
przekażę Tobie wszystkie informacje dotyczące twoich energii i tendencji urodzeniowych.
Dzięki takiej analizie lepiej poznasz i zrozumiesz siebie oraz całe swoje otoczenie. Jest to
niezrównane narzędzie służące do osiągnięcia większego spokoju wewnętrznego, akceptacji,
harmonii, równowagi życiowej oraz do wyjścia z niewiedzy i ignorancji, jeżeli w niej jeszcze się
znajdujesz. Więcej przeczytasz na stronie www.dariuszlipka.com

Dziękuję i do usłyszenia lub/i do zobaczenia
Dariusz Lipka

