
Vrei sa fii în armonie cu legile universale și să îți trăiești viata cu putere și bucurie în mod constant? 

Vrei să îți descoperi misiunea și “talanții” care ți-au fost dăruiți pentru implinirea ei? 

Acest workshop îţi oferă ocazia să explorezi și să înveți să administrezi legile universale în folosul tău,  

pentru a te bucura de viață și a te manifesta pe deplin ca persoană. 

     .    

te invită să conștientizezi misiunea ta în acest univers şi să faci un salt în a manifesta 

“darurile” primite.  

Cu o experiență de 15 ani de conducere în mari companii internationale, cu peste 3500 de ore de sesiuni de 

coaching și o practica spirituală de peste 25 de ani, Costel a verificat pe propria piele felul în care legile universale 

influențează calitatea vieții oamenilor și consecintele respectării sau nerespectării lor, reușind să alcatuiască un 

sistem prin care orice persoană are acces la manifestarea misiunii sale cu putere și impact. 

Investind doar 16 ore în decursul a două săptămâni vei face un salt neașteptat în ceea ce privește înțelegerea 

relației tale cu universul și în capacitatea de a folosi legile universale în scopul creșterii tale ca persoană. 

 

 

 

ADEVAR SI CREDINTA 
120 min 

 

Adevaruri ale stiintei despre fiinta umana 
Ce este viata ? 

Adevar VS Credinta 

LEGEA VIBRATIEI 
120 min 

 

Teoria vibrationala despre univers 

Perspective privind aplicarea ei la fiintele umane  

LEGEA ATRACTIEI 
120 min 

 

Principalele caracteristici ale universului 

Rolul ADN-ului si al emotiilor in manifestarea 

atractiei 

Rolul subconstientului in manifestarea atractiei 

LEGEA CAUZEI SI EFECTULUI 
120 min 

 

Perspectiva obisnuita asupra legii cauzei si efectului 

Procesul de manifestare a legilor universale in viata 

oamenilor 

ACCEPTARE SI 

RECUNOSTINTA 

120 min 

 

Rolul inimii in determinarea calitatii vietii oamenilor 
Nivelul de merit 

Rolul acceptarii si al recunostintei in manifestarea 

pe deplin a propriului potential 

UNIVERSUL SI FIINTA UMANA 
120 min 

 

Teorii stiintifice despre univers 

Perspective sprituale despre univers 
Perspective despre existenta umana 

CREATIE SI LEADERSHIP 
120 min 

 

Un model spiritual al creatiei 

Relatia dintre creatie si leadership 

Identificarea misiunii proprii in viata 

IUBIREA 
120 min 

 

Nivele de perceptie si impactul lor in viata oamenilor 
Trufie si smerenie 

Iubirea si bunurile ei 

COSTEL CORAVU 

Consciousness Coach 

STRUCTURA WORKSHOP-lui 


