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Vagyok. Valamiben pont olyan vagyok, mint te. Egyszerre hétköznapi és mégis különleges.
Dolgozó, gyermeket nevelő, gondolkodó és érző ember. Vagyok ugyanakkor örök romantikus,
néha naiv és olykor gyenge, sebezhető. Az idők során megtanultam, hogy saját képességeimet,
erősségeimet hogyan tudom használni és mások szolgálatába állítani, hogy egy jobb, tudatosabb
világ megteremtésében részt vegyek.
Mivel lenyűgöz az élet csodája, a világ és benne az ember működése, így érdeklődési köröm
nagyon sokrétű. Állandóan kutatok, olvasok, érdekel a tudomány és a spiritualitás egyaránt.
Életem folyamán többek között asztrológiát, coachingot, trénerképzőt és gyógyító technikákat
is tanultam.
A válságot egy olyan szükségszerűen, időről időre bekövetkező – nem túl kellemes –
eseménynek látom, amelynek megoldásához új tudásra van szükségünk. Ha ezt meg tudjuk
szerezni és alkalmazzuk, a válság, probléma lehetőséget teremt egy új irány felfedezésére.
Ennek során pedig lehetőségünk nyílik a fejlődésre, az elengedésre és az újjászületésre.
Életem nagy részében egy állami cégnél dolgoztam, ahol ugyanúgy emberekkel foglalkoztam
és mások céljait segítettem megvalósítani, mint ahogyan itt a Vagyoklaborban is teszem, csak
egy kicsit másképpen, más módszerekkel és eszközökkel.
Ezt három éve hoztam létre, amelynek során célom volt, hogy az akadályozó hiedelmeket,
szokásokat segítsek feltárni és megváltoztatni mások életében is. Az asztrológiai és coaching
tanácsadások során felkutatjuk, hogy mi az, ami akadályoz – nagyrészt tudat alatt – abban, hogy
kiteljesedj, és egyben megkeressük, hogy hogyan működhetsz hatékonyabban, jobban a
mindennapokban. Az asztrológia segítségével rálátás nyílik a tehetségeidre, erősségeidre,
lehetőségeidre, feladatodra. Ha ezt felismered, összhangba kerülsz önmagaddal és ez által a
környezeteddel.
Hiszem, hogy mindenki teljes és tökéletes, úgy ahogyan van, a maga tökéletlenségében,
sebezhetőségével. Szeretek kapcsolódni, beszélgetni, meghallgatni, figyelni és segíteni.

Szeretem a kommunikáció minden formáját. Szeretem a különböző nézőpontokat,
véleményeket és a sokszínűséget.
Segítek, hogy észre tudd venni magadban ezt a teljességet, hogy megláthasd magadban te is a
csodát.
Ebben segítek tavaly megjelent könyveimmel is:
- a Kicsilélek táncával,
- a Halaszthatatlan halogatás művészetével, valamint
- a weboldalamról ingyenesen letölthető mesémmel, a Varázslat tengerével is.
Tarts velem, ismerd meg jobban önmagadat, és állítsd a kreatív erődet, energiádat a saját életed
szolgálatába!
Szeretettel várlak a Vagyoklaborban!
Vevi

