BIOHACK YOURSELF

HUMAN 2.0

OSIĄGNIJ SWÓJ NAJWYZSZY POTENCJAŁ!

-50%

OFERTA SPECJALNA

TYLKO 3 000ZŁ!
*Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane pod numerem
telefonu 733 50 50 10 lub mailowo pod adresem info@theprimehuman.com

GOTOWY PRZEJĄĆ ŻYCIE
W SWOJE RĘCE?
ZAREZERWÓJ UDZIA Ł W PROGRAMIE
JU Ż DZI Ś !
Jeśli wstajesz rano i brakuje Ci energii na
wykonanie jakichkolwiek zadań, a osiągnięcię
wszelkich celów życiowych oddala się
w nieskończoność, to znalazłeś się
we właściwym miejscu!
Dzięki naszemu innowacyjnemu programowi
Human 2.0 pozbędziesz się niskiej energii,
problemów z koncentracją, snem, usprawnisz
swoją dietę, mindset, motywację, zdrowie
swojego ciała, a przede wszystkim
najważniejszego organu w naszym ciele mózgu!
Human 2.0 to zaawansowany program
biohackingowy, gdzie pod opieką specjalisty
tydzień po tygodniu będziemy przed Tobą
odkrywać techniki stosowane przez
najznakomitsze umysły świata jak Elon Musk,
Bill Gates, Tim Ferriss, Warren Buffet, Steve
Jobs, Jeff Bezos czy Thomas Edison - dzięki
tym technikom postawisz swoje życie na
głowie!
Jeśli masz pytania związane z programem skontaktuj się z nami!

THEPRIMEHUMAN

INFO@THEPRIMEHUMAN.COM

733 50 50 10

HUMAN 2.0
OD CZ Ł OWIEKA DO NADCZ Ł OWIEKAW 10 TYGODNI
Zostaliśmy nauczeni, że jeżeli nie osiągamy
swoich celów to mamy słaby umysł i jesteśmy
leniami. To nie do końca prawda! Niski poziom
energii i motywacji jest skomplikowanym
stanem stworzonym przez wiele różnych
czynników takich jak: nietolerancje
pokarmowe, deficyt witamin i minerałów,
niewystarczający poziom aktywności fizycznej,
blokady psychiczne, złe nawyki związane
z rutyną poranną i wieczorną, słaba jakość snu,
stres, zmęczenie i wiele innych. Z tego powodu
nasz brak efektywności jest niemożliwy do
zwalczenia poprzez pracę nad tylko jednym
z wyżej wymienionych poziomów. Program
Human 2.0 jest specjalnie zaprojektowany,
aby tydzień po tygodniu usuwać kolejne
czynniki i pozwolić Ci w końcu osiągnąć
czystość umysłu i energię nastolatka!
Poprzez stosowanie naukowo udowodnionych
technik jesteśmy w stanie obudzić Twój
prawdziwy potencjał w zaledwie 10 tygodni!
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
ZAREZERWUJ UDZIAŁ W PROGRAMIE JUŻ DZIŚ!
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PRZEBIEG KURSU
Kurs jest realizowany poprzez cykliczne wideo-konferencje ze specjalistą.
Co tydzień, o ustalonej godzinie rezerwujemy godzinny slot, w którym specjalista
przekaże Ci wszelkie potrzebne materiały i instrukcje. Krok po kroku wyjaśni
zadania jakie czekają Cię w nadchodzącym tygodniu. Pierwsza część programu
skupiona jest na energii biochemicznej. Staramy się odblokować energię,
którą Twój mózg wykorzystuje na walkę z nietolerancjami pokarmowymi,
deficytami witamin i minerałów, niekorzystnym mikrobiomem, słabą jakością snu,
czy nawet negatywnym wływem środowiska. Kiedy odblokujemy wystarczającą
ilość energii możemy ją wykorzystać do procesów psychologicznych w drugiej
części programu, w której usuwamy wszelkie blokady psychiczne (takie jak:
"nie jestem wystarczająco dobry", "to się nie uda", "nie mam czasu" etc.) za pomocą
medytacji, nlp i wizualizacji. W ciągu trwania programu klient obiera sobie cel,
do którego zmierza. Cel jest nie ograniczony żadnymi wytycznymi, zależy tylko
i wyłącznie od pragnień i wytycznych klienta. Naszym zadaniem jest wspomóc
proces, abyś ten cel osiągnął!

DAJ SOBIE SZANS Ę , ABY PRZE Ż Y Ć SWOJE Ż YCIE NA 110%.

ZAREZERWUJ SWOJE MIEJSCE JU Ż DZI Ś !
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-Ten program zmienia wszystko!Anna Oszajca
Trener Autoprezentacji
Ann Creates

-Nie przypuszczałem, ze tak niewielkie
zmiany, moga miec tak wielki wplyw na
cale zycieBartosz Kasowski
Właściciel
3/4 Udgs Studio

-Otwiera oczy, na rzeczy o których
nie miałam pojecia. Rewolucyjny!Agnieszka Lublińska
Właścicielka
Lakshmi Consulting
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