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Astrologia chińska bardzo się różni od zachodniej. Bazuje na teoriach Yin-Yang
i Pięciu Przemian, przez co łączy się z tradycyjną medycyną chińską i z
badającym potencjał terenu Feng Shui. Wyjaśnia wszystko, czego
doświadczamy i co nas otacza: formę, czas, przestrzeń, stare i nowe, rzeczy
i pojęcia. Nas samych. Naszą naturę, zdrowie, zachowania, ograniczenia
i zdolności. To, z kim będziemy na tak, a z kim na nie. Nasz potencjał. A także:

to, kiedy przechodzimy w życiu na czerwonym świetle: chorujemy,
popełniamy błędy, szkodzimy sobie i innym. I dlaczego to robimy.

to, kiedy pali się nam światło żółte – bo czas jest niepewny, lepiej się
zatrzymać, zastanowić, przyjąć pomoc.

jak rozpoznać i co robić, kiedy zapali się dla nas światło zielone.
WIĘCEJ: jak nauczyć się zapalać je samodzielnie i sprawiać, że palić się będzie
nieustannie. A nad czerwonym i żółtym mieć dużo większą kontrolę.

Astrologia chińska nazywa się BaZi [wym. pacy]. To cenne narzędzie, które
warto poznać jeśli:
• jesteś partnerem, rodzicem, psychologiem, coachem, doradcą osobistym,

lekarzem, nauczycielem, liderem, rekruterem, szefem zespołu,
negocjatorem.

• chcesz lepiej zrozumieć siebie, swoje wybory i motywacje.
• chcesz wprowadzić zmiany i przyda Ci się dodatkowa wiedza.
• chcesz lepiej zarządzać słabościami, a swoje talenty poznać i rozwinąć.
• masz już za sobą kurs lub konsultację i chcesz temat powtórzyć, aby

bardziej skutecznie z tej wiedzy korzystać.

Zajęcia odbędą się online w dniach 6-7 i 18 listopada. 
Szczegóły na kolejnej stronie. →



SZCZEGÓŁY ORGANIZACYNE

Czas: 06.11 - 07.11, godz. 10 - 16 → kurs właściwy. 
18.11, godz. 18 - 21. → pytania, odpowiedzi, przykłady.
Ta przerwa przyda Ci się, aby przesłuchać nagranie, przejrzeć 
materiały i przygotować pytania. 

Forma: on-line, na platformie ZOOM; otrzymasz link mailem.

Materiały: prezentacja na żywo, podręcznik i plansze informacyjne, 
nagranie video (jeśli nie możesz być na żywo jest to idealne
rozwiązanie – a pytania możesz zadać mailem także później).

Inwestycja: 1498 zł – to, dzięki formie on-line, taniej niż w przeszłości ! 
Dodatkowo, istnieje możliwość opłaty w dwóch ratach. 
Nr konta do wpłaty: Anna Sztandera Expertise
72 1160 2202 0000 0000 1769 3763, tytułem - BaZi 1

Faktura: tak, prześlij swoje dane, jeśli chcesz ją otrzymać.

Zapisy: mailem na adres - anna@annasztandera.pl. W zgłoszeniu 
podaj swój numer komórkowy. A jeśli chcesz otrzymać swój 
wykres BaZi – podaj też datę urodzenia (z godziną). Twoje 
dane nie będą nikomu udostępniane. Napisz też, czy chcesz
i wyrażasz zgodę, aby przeanalizować Twój wykres podczas 
zajęć – jest taka możliwość. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Na kurs zaprasza prowadząca Anna Sztandera – nauczycielka
i ekspertka z dziedziny BaZi, ZeRi, Feng Shui, Qi Men Dun Jia.
Spotkanie z BaZi to fascynujące doświadczenie, otwierające 
na tolerancję wobec siebie i innych, na odkrywcze spotkanie 
z własnym potencjałem, na „rozumiem, akceptuję, mogę”.

mailto:anna@annasztandera.pl

