
Žinau, kaip žmogus jaučiasi, susimaišęs tarp minčių ir kaip yra sudėtinga save išgirsti. Savęs
negirdėjimas sukelia abejones tarp jausmų ir proto, neleidžia pasirinkti tinkamų sprendimų.
Atsakymų ieškojimas pasidaro sudėtingas energiją eikvojantis veiksmas, kuris vargina. 
Išmokau rasti atsakymus siekdama tikslų ir tai padeda greičiau judėti į priekį. Visi atsakymai
yra kiekvieno viduje, o koučerio pagalba greičiau iškeliami į paviršių.
Koučingas man padėjo atrasti, pamatyti savo baimes, priimti jas ir gyventi jų nebevaržomai.
Susikurtos mano baimės daug kur man trukdė judėti į priekį, neleido siekti apie ką svajoju.
Pakeičiau netinkamus įsitikinimus į teigiamus ir leidžiu sau patirti gyvenimo malonumų,
leidžiu sau gyventi džiaugsme.
Darbas su koučeriu mane išmokino būti stipria, lengvai susitvarkyti su gyvenimo
pamokomis, plėsti sąmoningumą, atrasti pozityvų požiūrį į gyvenimą.
Nuolatos bendrauju su koučingo specialistu, kad suprasčiau kas veikia ir duoda rezultatus.

Kaip nuraminti minčių chaosą per vieną NEMOKAMĄ konsultacinį pokalbį su
koučingo specialistu?

Ar teko gyvenime patirti jausmą kai „galva dūzgia“?
Girdi, bet nesupranti kas tai?
Ar tau sunku susikaupti?
Ar dažnai tavo mintis veja mintį?
Ar sunku susikoncentruoti darbui ir jį atlikti iki galo?

Mūsų galvoje nuolatos it bitės zvimbia begalė minčių. Jų būna įvairių - tiek negatyvių, tiek
pozityvių, ir dažnai tai TRUKDO susikoncentruoti darbui, skaitymui ar kitiems svarbiems
užsiėmimams. Protas, it vaikas, šokinėja nuo vieno prie kito. NELEISK mintims tave kontroliuoti.

Žmogus, nemokėdamas nuraminti minčių chaoso, negaudamas trokštamo rezultato,
nesugebėdamas pasiekti tikslų, įgyvendinti svajonių PASIDUODA pradėjęs bet kokią veiklą.
NELEISK, KAD TAI BŪTUM TU! Neprarask savo šanso NURAMINTI „zvimbiančias“ mintis!

IŠMOK nuraminti mintis per vieną NEMOKAMĄ konsultaciją su manimi!

Kaip ši NEMOKAMA konsultacija tau padės?

Konsultacijos metu OBJEKTYVIAI įvertinusi tavo situaciją UŽDUOSIU teisingus klausimus,
leidžiančius nuraminti mintis. Šilto ir malonaus pokalbio metu chaosą TAVO galvoje PAVERSIME
vidine ramybe.

Koučingas - tai pokalbis, kurio metu visas dėmesys yra skiriamas žmogui. Koučingas naudingas
kiekvienam, norinčiam pamatyti ir išgirsti save. Specialistas padeda išgryninti tikslus ir „veda“
tiesiausiu keliu link jų įgyvendinimo.
Aš, Lina, baigusi „Baltijos koučingo centrą” išsigryninau savo misiją – ugdyti visuomenės narius
atskleidžiant žmogaus potencialą, suteikiant drąsos, prasmės ir tikrojo džiaugsmo. Šiuo metu
siekiu akreditacijos ACC (tai yra koučingo specialisto ženklelio žyminčio profesionalumą) ir teikiu
30 NEMOKAMŲ sesijų.

Kodėl Linos sesijos?


