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Brezplačno uvodno
svetovanje
Dragi moji!
Življenje ni vedno lahko, je pa lažje, ko združimo moči in
smo na svoji poti podprti. Imeti ob sebi nekoga, ki ti razširi
zmožnost videnja in pomaga dojeti višjo sliko, ne pomeni, da
sam ne zmoreš. Ravno naprotno. Prositi za pomoč je odraz
moči in zavedanja, da življenje ni tekmovanje o tem, kdo več
zmore sam. Življenje je šola odnosov. Interakcije z drugimi
ljudmi nam pomagajo, da se lažje naučimo potrebnih lekcij
in poglobimo dojemanje o sebi.
Na svoji poti sem izkusila kaj pomeni biti sam v tujini brez
podpore, ko greš čez težke trenutke prebujanja in
transformacije. Lovila sem se v krogu, dokler nisem zbrala
poguma in prosila za pomoč. Zdaj pa sem tukaj, po 5. letih,
kjer je moj namen, da drugim ponudim pomoč in podporo,
ki sem jo tako zelo potrebovala tudi sama na svoji poti.
Moja podpora je na voljo vsakemu, zato vam ponujam
brezplačno 30 minutno svetovanje, kjer bomo preko Zoom
klica predebatirali vašo trenutno situacijo in začrtali korake
do rešitve.
Ponudba ne velja za obstoječe stranke.
Prijavite se lahko na:
info@tajakarner.com

Emocionalno in
Energijsko Zdravljenje
(Theta Healing v kombinaciji z drugimi
metodami)
Emocionalno in energijsko zdravljenje je namenjeno
odpravljanju mentalnih in čustvenih vzorcev in prepričanj, ki jih
nosimo s sabo iz otroštva, religiozne in kulturne zgodovine ali
so nam bili predani s strani naših prednikov.
Velikokrat smo namreč nemočni narediti spremembo v življenju,
ker so naša telesa nepretočna za energijo in stari vzorci
določujejo naša vedenja. Z emocionalnim in energijskim
zdravljenjem očistimo naše energijsko polje, prekinemo stare
vedenjske vzorce in spremenimo prepričanja. Sprožimo lahko
tudi zdravljenje telesa in uravnovešanje biokemijskih procesov.
Terapija temelji na uporabi theta frekvenčnih valovanj (globoko
meditativno stanje) za katere je znanstveno dokazano, da
omogočajo vstop v našo podzavest. Na ta način lahko trajno
spremenimo naša prepričanja in pogled na svet. Ko se v naši
podzavesti spremenijo prepričanja o našem svetu, se učinek
zelo hitro pokaže tudi navzven.
Več info na: http://tajakarner.com/emotional-healing
Cena:
180€ /120min seansa preko Zoom-a ali v živo
Ob prvem obisku vam pripada 17% popust:
150€ /120min

Coaching seansa
Coaching seansa je namenjena pridobivanju novega
pogleda na vašo trenutno situacijo in iskanju rešitve s
pomočjo postavljanja pravih vprašanj.
Velikokrat se namreč v življenju ali poslu ujamemo v
čustveno zanko in neprijetno izkušnjo vidimo zelo črnobelo. Ko so vpletena čustva in nam nekaj pritisne na žulj,
je težko obdržati trezno glavo in iz situacije izluščiti kaj
dobrega. Za rešitev je potrebno, da se dvignemo nad
problem in ga pogledamo iz drugega zornega kota.
To izvedemo s pomočjo coachinga, ki poteka kot
pogovor, kjer vam s postavljanjem vprašanj omogočim,
da sami pridete do odgovorov, ki jih potrebujete.
Coaching ura je odlična “quick-fix” varjanta za težave, ki
vam zamegljijo pogled in vas čustveno obremenjujejo.
Najpogosteje se ljudje obrnejo name, ko ne vedo kako
sprejeti pravo odločitev, kako najti odgovor na izzive na
partnerskem ali poslovnem področju in kako se dvigniti iz
neprijetne življenjske situacije.

Cena:
100€ /60min seansa preko Zoom-a

Personalizirane
vodene meditacije
Vodene meditacije so odlična metoda za umiritev uma in
telesa in kreiranje življenja kot si ga želite. Na svojem
Youtube kanalu ponujam številne vodene meditacije
popolnoma brezplačno. Najdete jih tukaj: https://
www.youtube.com/channel/UCGo4-tpDjHhGjX5gwPR7E7w
Čisto posebna moč meditacij pa se izrazi, ko so te
personalizirane. V kolikor imate specifične stvari, ki si jih
želite priklicati v svoje življenje, je meditacija v theta stanju in
vizualizacija odličen način za manifestacijo. Če sami niste
vešči theta stanja, vam lahko pomagam tako, da se dobimo
na Zoom klicu, prediskutiramo vaše želje in vas nato v živo
odvodim skozi meditacijo. Po klicu vam izrezan posnetek
meditacije z glasbo pošljem po mailu in jo lahko ponavljate
vsakodnevno - učinki so neverjetni.
Primer meditacij:
- meditacija za manifestacijo ciljev, vizij
- meditacija za zdravljenje specifičnega organa/bolezni
- meditacija za nosečnice (za povezovanje z otrokom)
- meditacija za vzpodbujane specifične kreative

Cena:
90€ /45min
(Cena vključuje: klic preko Zoom-a, pogovor + vodena
meditacija v živo + urejen posnetek meditacije z glasbo
prejmete, ki ga prejmete na mail)

Individualna večmesečna
transformacija - paketi
Če si želite biti vodeni čez večmesečno transformacijo,
ponujam pakete svetovanj, ki so prilagojeni vašim
potrebam.
Paketi lahko vključujejo:
- Emocionalno in energetsko zdravljenje
- Coaching seanse
- Personalizirane vodene meditacije in rituali
- Vodene naloge za samospoznavanje
- Nasveti in priporočeni dnevni rituali/rutine
- Podpora med seansami preko sporočil
- Fizična in energetska analiza telesa
(na podlagi biomarkerjev in energetskega branja)

- Vodena sprememba življenjskega sloga
(vključen voden jedilnik in režim prehrambenih
dodatkov za vzpostavljanje notranjega telesnega
ravnovesja)

Cena:
Mesečna investicija je odvisna od željenih
storitev in znaša od 220€ - 880€.
Svoje povpraševanje pošljite na:
info@tajakarner.com

Kaj pravijo stranke…
“S Tajo sva aktivno delali 2 leti. Začeli sva, ko sem bila jaz
čisto na tleh. Različni osebni dogodki so me popolnoma
potolkli. Ves čas sem bila utrujena, večere sem prejokala, čez
dan pa so se mi tresle roke in razbijalo mi je srce. Pol leta
sem že hodila k psihologu in jedla sem tablete proti depresiji
– brez uspeha.
Iskreno povedano ne znam točno definirati kaj je pomagalo.
Vem samo, da je. Po seansah sem se dejansko počutila bolje.
Na začetku sva jih imeli zelo pogosto, slišali sva se enkrat na
teden, ker jaz dlje nisem zdržala. Potem pa sva postopno
podaljševali časovni razmik. Po pol leta sem postopoma
nehala jemati tablete proti depresiji in nisem imela
popolnoma nobenih stranskih učinkov. Taja me je naučila
tehnik in načina razmišljanja, da lahko zdaj sama pomagam
sebi. Še zdaj včasih v glavi slišim kakšne njene besede. Všeč
mi je, ker mi nikoli ni govorila kaj moram storiti, ampak sem
se vedno sama odločila kaj bo moj naslednji korak.
Imele sva dolgo potovanje skupaj in ne morem opisati vsega.
Najbolj pomembno se mi zdi, da zdaj verjamem, da bom
zmogla ne glede na to kaj se mi bo zgodilo jutri. In če
pogledam nazaj, bi želela da se mi zgodi vse kar se mi je.
Zato, da sem lahko danes tukaj takšna kot sem. In čez pot do
tega spoznanja me je vodila Taja.”
- Nuša

“Taja je neverjetna zdravilka in njeno energijsko delo je
izjemno blagodejno vplivalo na moje telo, um in duha.
Preden sem stopila v stik s Tajo, sem bila nekaj tednov bolna
in takoj po najini seansi sem se počutila zelo lahkotno v
telesu in vrnilo se mi je navdušenje v življenje. Počutila sem
se kot da so mi vsi težo dvignili z ramen. V nekaj dneh sem
dobila še tono več energije in končno sem ponovno polno
poslovala.
Če se spopadate z boleznijo, neravnovesjem v telesu ali se
počutite preobremenjeni, brez navdiha ali pa vam preprosto
primanjkuje energije, se obrnite na Tajo! Njena energija je
neverjetna in resnično komaj čakam, da z njo opravim še več
energetskih zdravljenje - resnično ve, kaj počne in je
zaupanja vredna oseba. Hvala Taja, neverjetna si in zelo sem
hvaležna, da sem te spoznala.”
- Tina

Kaj pravijo stranke…
“Ta stvar ali še bolje rečeno, poslanstvo, ki ga opravlja Taja, je
prav zares čarobno!
Samo ena in tudi najina prva healing seansa me je napolnila s
tako ogromnim zagonom in odprla vrata mojega življenja v smer
mojih sanj!
Taja, tako globoko sem hvaležna. Prvič, ker sem poslušal sebe
in sem te kontaktirala in drugič, za tebe in tvoje delo. Res se
čuti, da, imaš tako čiste namene kot sama svetloba. Imaš
izjemno sposobnost, da nam pokažeš jasno pot in nas, ko se
počutimo "izgubljene", pripelješ nazaj v naš pravi, mirni dom.
Res si izjemno posebna, tako energetsko čista in dobrosrčna!
Hkrati pa tudi ena izmed najbolj iskrenih in resnično skrbnih
zdravilk in coachinj, kar sem jih kdajkoli srečala!
Najlepša hvala!”
- Katarina B.

“Nekaj izjemnega je v healingih pod vodstvom Taje, saj so me
že večkrat pripeljali do neverjetnih prelomnic v mojem življenju
zadnjih nekaj let. Ena izmed večjih je bil trenutek, ko so se
stvari obrnile tako, da sem enostavno dala odpoved v
razmeroma varni službi. Odločitev in akcija odpovedi je
sprožila val novih priložnosti, ki so se mi odprle v življenju. Ni
lahko zapustiti cono udobja, vendar, ko to storiš, je občutek
neverjetno osvobajajoč.
Druga izmed mojih izjemnih zgodb pa je povezana s prihodom
nove dušice na naš svet. Dolgo časa sem namreč nosila v sebi
občutek, da nekaj ni ok z mojo spolno čakro, zato sva s Tajo
naredili healing le te.Takoj po tem healingu se je zgodil čudež,
da sem zanosila in to izjemno stvaritev novega življenja male
dušice sedaj pestujem v svojih rokah.”
- Špela Š.

Kaj pravijo stranke…
“Sodelovanje s Tajo je bilo fascinantno doživetje. Srečali sva po
čistem naključju v Whistlerju (Kanada), kjer sem takoj bila priča
njenim intuitivnim talentom. Odločila sem se, da z njo naredim
healing seanso (emocionalno energetsko zdravljenje). Sprva sem bila
skeptična glede ideje o delu prek Zoom-a, vendar je energija tako
močno tekla skozi njo in mene, kot da bi bili ves čas v istem prostoru.
Zavestno sem se odločila, da želim delati na področju svoje igralske
kariere, kjer sem čutila, da še imam blokade. Hitro se je pokazalo, da
imam veliko podzavestnih prepričanj, ki so me ovirala pri resničnem
uspehu. Taja je točno videla kakšno energetsko zdravljenje je
potrebno, da bo pot stekla. Ko sva energetsko očistili omejujoča
prepričanja, sem dobila tudi višjo sliko o tem, zakaj sem na točki kjer
sem in kako se lahko premaknem naprej. Jasnost je bila neverjetna.
Samo nekaj tednov po najini seansi sem v North Hollywoodu dobila
največjo igralsko vlogo v celovečernem filmu, kar sem jih kdajkoli
imela. Ta vloga mi je dala priložnost, da poosebim vse, kar imam rada
v igranju lahko sem oblekla neverjetne kostume, delala z
brooklynskim naglasom, se čustveno izrazila in uživala v vlogi polno
zaposlene igralke.

“Taja je izjemna punca in čudovita duša. Imel sem to čast, da
sem imel dve seansi z njo. Po healingu sem prišel na novo
raven zavesti, sreče in moči. Toplo priporočam vsakemu, ki
razmišla o delu z njo.”
- Jaka Zavrtanik

Moje izkušnja s čiščenjem energetskih blokad pri Taji me je popeljala
do izpolnjenih sanj. Po tej vlogi so sledile nove in kmalu sem dobila
tudi glavno vlogo v celovečenem filmu. Neverjetno kako lahkotno je
lahko doseganje ciljev, če očištiš blokade! Za vedno hvaležna!“
- Rhonda, Vancouver, Kanada

Spletna šola in vodene
delavnice
Poleg vseh opisanih storitev, ki so namenjeni individualnemu
sodelovanju, ponujam tudi storitve v skupinah.
Spletna šola - Soulful Contributors
Na svoji spletni šoli ponujam različne vodene programe, ki jih
odprem parkrat letno. Kmalu bom odprla tudi mesečni
membership (članstvo), v sklopu katerega bom enkrat
mesečno priredila delavnico za popolni reset uma in duha v
kombinaciji z vodeno meditacijo. Več o programih si lahko
preberete tukaj: https://soulfulcontributors.com
Delavnice za skupine in podjetja:
Po potrebi izvajam tudi skupinske delavnice, predavanja,
meditacije in vodene rituale za podjetja in zaključene družbe.
Tematike, ki jih pokrivam:

- Zdrav način življenja
(prehrana, kako deluje naše telo, optimalno
prehranjevanje za večjo produktivnost, znižanje stresa)

- Čustveno zdravje
(kako se soočat s čustvi, težkimi dogodki v življenju,
čustvena inteligenca)

- Dvig produktivnosti na delovnem mestu
- Dihalne vaje (učenje pravilnega dihanja, sprostitev)
- Vodene meditacije za sprostitev in dvig jasnosti
Za ponudbo pišite na: info@tajakarner.com

Veselim se
sodelovanja z vami!
Hvala za zaupanje! :)
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