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INTRODUCERE 

Harnessing Sexual Energy 1 to 1 Training – s-a dezvoltat cu scopul de a furniza informații 
specifice fiecărui individ, în funcție de dorințele și nevoile sale individuale, pe tema energiei 
sexuale și sexualității. 

Acest training își propune să ghideze participantul prin diferite nivele de conștiență și să ofere 
diverse puncte de vedere și percepții asupra energiei fundamentale din Univers: Energia 
Sexuală, a.k.a. IUBIRE. 

Scopul meu este să îți împărtășesc cunoștințele pe care le-am adunat cognitiv și pe care le-am 
integrat prin experiență, astfel încât să poți face propriile alegeri în adevăr și într-un mod 
conștient. Înțelegerea energiei sexuale și acționarea în consecință este o cale uimitoare către 
eliberare. Odată ce știi, știi. Nu există nicio scuză pentru a continua să trăiești în ignoranță. 

Acest training este creat astfel încât să ieși din zona ta de confort, să evoluezi și să înfrunți 
adevărul pas cu pas. Nu te voi minți, nu voi dezbate și nu-mi voi restrânge percepția în 
numele confortului. 

Evoluția a fost întotdeauna incomodă. Dacă înțelegi acest lucru, dacă înțelegi că acest 
antrenament va fi inconfortabil pentru mintea ta, poți parcurge mai departe acest material. 

 

SUBIECTE ȘI AGENDĂ  

Informațiile la care vei avea acces în timpul acestui antrenament sunt concepute pentru a 
construi o hartă pe care să o utilizezi de acum înainte, în ceea ce privește energia sexuală. 
Harta va conține cele mai importante puncte de referință. În cele din urmă, dacă o folosești 
suficient de mult, vei deveni însăși harta. 

Bazat pe workshopul Harnessing Sexual Energy Workshop, antrenamentul are același scop: să 
ofere o imagine de ansamblu despre ce este energia sexuală și cum funcționează ea și să ajute 
participantul să implementeze aceste cunoștințe în viața de zi cu zi. 

Acest training nu este despre sex. Deși activitatea sexuală reprezintă o parte importantă din 
ceea ce înseamnă energia sexuală, este departe de a cuprinde întregul peisaj. Da, vei înțelege ce 
trebuie să știi despre sex, dar există un întreg Univers înconjurător și interconectat cu sexul. 

Acestea sunt elementele de bază despre care e nevoie să știi mai multe pentru a naviga în viață 
cu ușurință și plăcere: 

 creșterea energiei sexuale 

 creșterea plăcerii în activitatea sexuală și alte activități 

 creșterea vitalității, prosperității, creativității 

 energia sexuală la copii - cum pot fi susținuți cu adevărat? 

 managementul energiei sexuale în cuplu, în familie și în societate 

 libertate în manifestarea sexualității – granițe 

 simțuri și senzualitate – importanța creșterii corpului în rafinarea simțurilor 

 selectarea partenerilor potriviți - când să fie deschis și când nu 

 singurătate: suntem singuri, dar avem nevoie unul de altul - ce ne lipsește? 

 renunțarea la drum, evoluția, pierderea umanității 

https://ancatandea.com/en/events/en-workshop-harnessing-sexual-energy/
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 iubirea în toate formele ei de manifestare 

 energia sexuală în regenerare și întinerire 

 adaptarea vechilor practici la contextul spațio-temporal actual și direcționarea 
energiei sexuale către nevoi individuale și colective reale 

SUBIECTELE PRINCIPALE 

o Ce este energia sexuală? 

 Originea Vieții 

 Scopul  

 Love is not enough (practica, letting go) 

o Cum se manifestă? 

 Octave 

 Forme de manifestare (polarizate/nepolarizate) 

o Cum se pierde? 

 EMOȚII 

 TIMP 

 Codarea mentala și emotionala 

o Cum poate fi folosită? 

 Bani, emoții, activitate sexuala 

 Nevoile de bază  

 Creativitatea – Gaura Neagră 

o Energia sexuală la copii 

 Plata facturilor 

 Ordinea de dezvoltare a matricilor 

o Energia sexuală feminina și energia sexuală masculină 

 Caracteristici  

 Atasamentul, Detașarea, Non-Atașamentul 

 Restabilirea rolurilor participanților: Femeia alege. 

 Actionarea ca un TOT 

o Energia sexuală la nivel de mase 

 Păturile sociale 

 Structurile piramidale 

 Zona de confort 

 Social media 

o Solutii concrete 

 Practici fizice și energetice 

 Simțurile: importanța unui corp optimizat 

 Optimizarea mediului înconjurător.  

o Participarea la viață 

 Jungla: Universul e predatorial 

 Totul se plătește. Sacrificiul. 
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Acesta este un număr foarte mare de subiecte. În funcție de nevoile și dorințele tale, precum și 
de viteza și nivelul tău de conștiență, le vom parcurge cu viteza potrivită și în profunzimea 
potrivită. 

Dacă decizi că dorești să ai acces la cunoștințele pe care le ofer așa cum consider eu, te rog să 
citești mai departe. Dacă crezi că ai nevoie de viziunea, abordarea și agenda altcuiva asupra 
subiectului, îți sugerez să te oprești aici. 

Nu te voi ține într-o bulă sigură. Dar recompensa e pe măsură. Cel puțin, așa văd eu.  

 

 

STRUCTURĂ ȘI ETAPE 

Programul va avea 9 ore pe parcursul a 5 săptămâni. Da, se poate face online – acesta este 
principalul motiv pentru care am creat acest tip de training: să ofer șansa de a avea acces la 
aceste informații celor care nu se pot răsfăța cu o zi pentru un workshop special în București. Cu 
toate acestea, interacțiunea față în față este întotdeauna diferită și conexiunea este mai 
profundă. 

Să nu sărim la o concluzie bazată pe comparație. Cele două experiențe sunt foarte diferite. O 
experiență personală nu este o experiență de grup. Da, avem nevoie de amândouă în viața 
noastră. Unul oferă ceea ce celălalt nu poate. Doar alege ce e cel mai potrivit pentru tine în acest 
moment. Acestea fiind spuse, orarul programului este: 

 săptămâna nr. 1: 1 sesiune de 2 ore pentru cunoaștere și pentru stabilirea 
principalelor probleme, obiective și nevoi 

 săptămânile nr. 2-4: 1 ședință de 2 ore/săptămână pentru a livra informațiile 
necesare pe care le dorești și de care ai nevoie. 

Valoarea cunoștințelor pe care le primești în timpul acestor sesiuni este aproape de 
zero dacă nu este implementată în alegerile de zi cu zi. 2 ore de teorie și 7 zile de 
practică par să fie o proporție eficientă pentru ca tu să înțelegi cu adevărat pe 
parcursul propriei experiențe informația primită. 

 săptămâna nr. 5: 1 ședință de 1 oră pentru încheiere, concluzii și posibilități 
viitoare, teme și recomandări finale. 

Din acest moment, ești liber(ă) să zbori singur(ă). Modul în care fiecare individ alege să 
folosească ceea ce i s-a oferit este în întregime responsabilitatea sa și este dincolo de 
preocuparea mea. Vei eșua? Probabil ca da. Nu am întâlnit pe cineva care să nu fi eșuat. Doar 
ridică-te și mergi înainte.  

 

  



www.ancatandea.com 

Copyright @Unfolding Life SRL 2022 - All rights reserved. No part of this publication may be 
stored, reproduced or distributed without the written permission of the authors. 

PREȚURI ȘI ÎNSCRIERE  

Pretul pentru acest training este de 1800 RON (50% reducere pentru studenții sub 25 de 
ani)(TVA inclus). 

Prețul și structura pentru acest training nu sunt negociabile. Pentru orice alte opțiuni, te rog să 
verifici paginile Prețuri și Cum funcționează? de pe site-ul meu. De asemenea, te invit să vizitezi 
și paginile noastre de evenimente și programe de training. 

Pentru a te înscrie la acest training, e nevoie să parcurgi următorii pași: 

1. Trimite răspunsurile la întrebări în formularul de înregistrare furnizat mai jos la 
office@ancatandea.com  

2. Așteaptă e-mailul de confirmare. DA, alegem participanții pe baza răspunsurilor lor. 
Plata singură nu garantează accesul la acest program de formare. 

3. După ce ai fost acceptat(ă), vei primi detaliile de plată. Abia după efectuarea plății, vom 
stabili orarul sesiunilor. Avem rugămintea să citești cu atenție Termenii și condițiile de 
mai jos! Efectuarea automată a plății înseamnă că ești de acord și accepți termenii și 
condițiile aferente acestui program de training. 

4. Să începem. 

 

  

https://ancatandea.com/ro/variante-de-lucru-si-tarife/
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https://ancatandea.com/ro/programe-training/
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FORMULAR DE ÎNREGISTRARE 

Primul pas este să completeazi și să trimiți formularul de înregistrare la adresa mea de e-mail: 
office@ancatandea.com . 

Pe baza răspunsurilor tale, voi decide dacă ești pregătit pentru acest program. 

 

Nume: ______________ 

Vârstă: ______________ 

Telefon: ______________ 

Întrebarea nr. 1: DE CE vrei să te alături acestui program? (Fără un motiv suficient de 
puternic în spatele alegerii tale, sunt șanse să îți pierzi interesul pentru acest program 
undeva pe drum. Deci... DE CE ai alege să îți sacrifici resursele pentru a intra în el?) 

Întrebarea nr. 2: CE vrei să obții participând la acest program? (Numește 3 domenii ale 
vieții în care dorești să aduci aceste cunoștințe și, dacă este cazul, 1 obiectiv specific în 
fiecare domeniu) 

Întrebarea nr. 3: Numește 3 SUBIECTE principale din lista de subiecte deja furnizată pe 
care ai dori să le explezi mai profund. 

Întrebarea nr. 4: Ce ești dispus(ă) să SACRIFICI pentru a profita la maximum de această 
experiență? (Pentru a primi ceva, trebuie să fii dispus să sacrifici ceva. Fie că e vorba de  
timp, bani, munca sau altceva,  avem rugamintea să fii conștient de ceea ce oferi în 
schimbul acestei experiențe. Numește-le aici.) 

Întrebarea nr. 5: Există ceva care te împiedică să crezi 100% că acesta este trainingul 
potrivit pentru tine în acest moment? (îndoieli, scuze, prieteni, finanțe – orice!) Numește-
le aici. 

Odată ce aceste răspunsuri sunt trimise la adresa mea de e-mail, vei fi anunțat în cel mai scurt 
timp dacă ești eligibil(ă) pentru acest curs. Dacă răspunsul este afirmativ, vom continua cu plata. 
Îți exprimi acordul cu termenii și condițiile odată ce efectuezi plata.  
 
Dacă crezi că ceea ce-ți ofer este pentru tine, ușa mea este larg deschisă. 
Sunt curioasă să ne întâlnim! 
 
 
 
Cu iubire,  
Anca Țandea 
+40 742 571 560 
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TERMENI ŞI CONDIŢII  

GENERAL  

 Acești „Termeni și condiții” se aplică tuturor participanților și, prin înscrierea la curs, 

participantul acceptă acești „Termeni și condiții” care sunt valabili pe toată durata 

cursului. 

 Organizatorul poate modifica oricând acești „Termeni și condiții” fără notificarea 

prealabilă a participanților/partenerii. 

 Taxa de participare: 1800 RON/persoană (sau echivalent lei)(TVA inclus). 

 Accesul la training are loc în momentul confirmării plății, folosind detaliile primite ca 

răspuns la e-mailul de înregistrare trimis la office@ancatandea.com . 

 Taxa de participare este nerambursabilă. Locul rezervat NU poate fi transferat unei alte 

persoane. Data și ora de începere a programului poate fi schimbată de comun acord. 

Odată început, acestea nu mai pot suferi modificări. 

 În cazul neprezentării la una dintre întâlnirile săptămânale, conform programului stabilit 

anterior și convenit de comun acord, participantul nu are dreptul de a cere nicio 

întrerupere, amânare, recuperare, înlocuire a întâlnirii săptămânale sau orice 

compensație de orice fel. Programul NU se poate prelungi o perioadă mai lungă de 5 

săptămâni. 

 Ședința săptămânală poate fi reprogramată doar în cadrul aceleiași săptămâni și o 

singură dată, cu cel puțin 24 de ore înainte de cea deja programată. 

 Antrenamentul se poate face online sau (de preferință) față în față. 

 Niciuna dintre sesiuni nu poate fi înregistrată sub nicio formă. Participantul va beneficia 

de materiale adecvate care să-l ajute la sfârșitul fiecărei sesiuni. 

 Dacă, în cazul unei întâlniri programate în prealabil și de comun acord, indiferent de 

motiv, participantul se alătură mai târziu de ora anunțată, acesta nu va avea dreptul să 

pretindă reluarea sau prelungirea întâlnirii și nici nu va /ea are dreptul la o rambursare. 

 Participarea la instruire se face pe propriul risc, fără ca participantul să aibă vreo 

pretenție de niciun fel și fără dreptul de a contesta sau revendica orice material de orice 

fel. 

 Participarea la antrenament se face fără a încălca integritatea fizică, fizică și emoțională a 

vreunei persoane (vezi articolul Limitele de integritate - RO). 
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PROCESAREA DATELOR PERSONALE 

Prin participarea la acest training, sunteți de acord ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în 
scopul procedurilor legale și birocratice necesare pentru a putea participa la curs. 

Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru modul în care platformele de 
comunicare și terții prelucrează aceste date. 

Prin participarea la acest program, participantul este de acord ca organizatorul să utilizeze 
datele sale și fișierele media rezultate (înregistrări foto/video și audio) așa cum consideră de 
cuviință, în limitele bunului simț, inclusiv în scopuri publicitare sau comerciale, fără ca 
aprobarea sau notificarea participantului. Dacă nu sunteți de acord cu această condiție, vă rugăm 
să menționați acest fapt înainte de încheierea programului și nu mai târziu. Neexprimarea în 
mod explicit a poziției dumneavoastră cu privire la această problemă este considerată un acord 
tacit la cele de mai sus. 

 

AVERTISMENT ȘI DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII 

Training-ul este informativ, iar declarațiile și opiniile exprimate în acest eveniment nu constituie 
sfaturi medicale și nu au scopul de a diagnostica, trata, vindeca sau preveni vreo boală sau 
afecțiune. Autorii și persoanele menționate nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele 
efecte adverse rezultate din utilizarea informațiilor conținute aici. 
Opiniile altor persoane sunt în întregime ale lor și acest eveniment nu susține și nu își asumă 
responsabilitatea pentru declarațiile făcute de aceștia. Acest eveniment nu reprezintă și nu oferă 
nicio garanție cu privire la calificările sau credibilitatea lor. 
Certificăm că există posibilitatea ca informațiile furnizate de acest eveniment, sau anumite 
informații din paginile sau documentele incluse, să fie incorecte din punct de vedere medical. 
Prin utilizarea acestor informatii, sau prin citirea acesteia, utilizatorul isi asuma si accepta ca 
toata responsabilitatea ii apartine in totalitate, scutind de orice responsabilitate legala atat 
autorii cat si persoanele mentionate care au participat la furnizarea de informatii sau servicii, 
inclusiv chiar si informatiile gresite. oferite din neglijență. 
Utilizarea informațiilor și tehnicilor descrise în acest program este în întregime pe propriul risc. 
Dacă credeți că aveți o afecțiune medicală, consultați un medic specialist. 
 

 
Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de participare, avertisment și 
declinare a responsabilității, vă rugăm să nu continuați și să ștergeți documentele 
descărcate legate de acest program de formare și orice alte documente de pe site. 


