
ROK WODNEGO KRÓLIKA – Gui Mao 2023
PROPOZYCJE NOWOROCZNE

I. ZAJĘCIA
1. Pierwszy Krok w Nowy Rok - warsztat dla zaawansowanych
2. WYKŁAD NOWOROCZNY 15 Stycznia – POTENCJAŁ ROKU - webinar dla wszystkich.
3. Drugi Krok w Nowy Rok - warsztat dla zaawansowanych i średniozaawansowanych

II. MATERIAŁY
1. Tong Shu 2023 - przewodniki i kalendarze
2. Pierścienie 2023 - wirtualne kompasy do nakładania na plan domu lub biura
3. Grupy Noworoczne na Facebooku – Klub Królika (dla uczestników Wykładu Noworocznego), Klub 23 (dla 
zaawansowanych – uczestników warsztatów).

CEL: przygotowanie do roku Wodnego Królika. Poznanie trendów, atutów, możliwości i ograniczeń dla ludzi 
i ich otoczenia w roku 2023. Lepsze wykorzystanie własnej przestrzeni i radzenie sobie z bieżącymi 
wyzwaniami. Realizacja planów niezależnie od warunków. Wprowadzenie do Okresu Dziewiątego - ważne 
dla wszystkich domów i ich mieszkańców. Podpowiedzi, sprzyjające daty, ściągawki, ułatwienia.

PROPOZYCJE NOWOROCZNE – najważniejsze informacje

1. WARSZTAT 1 - Pierwszy Krok w Nowy Rok: 3 - 4 grudnia 2022, godz. 10 - 17.
Warsztat dla zaawansowanych. Na żywo. W Warszawie. Cena 1360 zł obejmuje: udział + materiały + bonus + 
lunch. Bonus to wstęp gratis na Wykład Noworoczny (15. stycznia 2022). Materiały drukowane i w kolorze. 
Nowe, autorskie, spersonalizowane wykresy Qi Men Dun Jia na rok 2023. Dostęp do obu klubów na Fb, Klubu 
Królika i Klubu 23.  Ściągawki i ułatwienia. Spotkanie dobrych znajomych ☺

2. WYKŁAD Noworoczny - Potencjał Roku Wodnego Królika: 15 stycznia 2023, godz. 10 - 16. Dla wszystkich. 
Online (Zoom). Kto nie może uczestniczyć, może nabyć nagrania i materiały.  Dwie opcje cenowe:
→ Opcja 1. Pakiet Noworoczny: 298 zł - to opcja najkorzystniejsza (i cena jak rok temu!).
Pakiet Noworoczny zawiera: Wykład + Materiały + Klub Królika + Przewodnik Tong Shu 2023 po zniżkowej 
cenie 100 zł (poza wykładem to 140 zł). Materiały to wybrane informacje z wykładu, w tym opisy potencjału 
roku i różnych typów ludzi (znanych jako 12 zwierząt i 8 Gua). Specjalne podsumowanie dla początkujących 
i zaawansowanych, bez skomplikowanej terminologii, pomocne w udzielaniu informacji innym. 
→ Opcja 2. Tylko Wykład: 198 zł – udział w wykładzie, bez Przewodnika, ani Kalendarza Tong Shu 2023, 
ani dostępu do Klubu Królika. Materiały jak w Pakiecie Noworocznym, ale bez kalendarzy i nagrania. 

3. WARSZTAT 2 - Drugi Krok w Nowy Rok: 5 luty 2023, godz. 10 - 17.
Warsztat praktyczny dla zaawansowanych i średniozaawansowanych. Potencjał miesięczny w szczegółach. 
Pytania, odpowiedzi, ćwiczenia. Możliwa analiza własnych przypadków. Cena 680 zł (plus 280 zł za analizę 
własnego przypadku, dla chętnych). Cena obejmuje udział + materiały + nagranie. Forma: online. 

4. PRZEWODNIKI i KALENDARZE - Tong Shu: 3 wersje*, wszystkie cyfrowe, z opcją wydruku, np. na prezent.
→ Przewodnik Tong Shu 2023: wersja rekomendowana. Liczy 99 stron i zawiera kalendarz Tong Shu plus 
Datownik (zestawy dat według tematów) plus Informacje nt Feng Shui 2023 + obszerne i de facto niezbędne 
Materiały Referencyjne. Cena 140 zł, w Pakiecie Noworocznym, razem z wykładem – tylko 100 zł.
→ Kalendarz Tong Shu 2023: wersja skrócona. Liczy 15 stron (jedna strona na miesiąc plus legenda, plus 
instrukcja obsługi). Cena 81 zł. *Wersja 3 → Tong Shu Osobisty: 381 zł. Na zamówienie. Lista oczekujących.

5. WIRTUALNE KOMPASY - Pierścienie 2023: do oznaczania dobrych sektorów domu: stałych i tegorocznych.
Nakładki na plany domów w wersji cyfrowej. Różne wersje. Można je wydrukować na kalce technicznej lub na 
folii. Do nakładania na plan w komputerze lub na papierze. Umożliwiają precyzyjną lokalizację sektorów 
geograficznych, ich świadome wykorzystywanie i uaktywnianie tych, które są korzystne. 
W ofercie kilka wersji z własnym logo lub nazwiskiem. Szczegóły przekażemy w osobnych informacjach.
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