Szeretettel
köszöntelek!
Dolgozzunk együtt, érted!

ÁRVAI NÓRA

Így tudlak segíteni
Programok és
konzultációk
ÁRVAI NÓRA

Misszióm
12 éve segítem tapsztalatommal és
szakértelmemmel az endometriózissal élő
nőket, a termékenységi nehezítettséggel
küzdő párokat. Több mint 25000
konzultációs óra tapasztalata van
mögöttem, és több mint 900 kisbaba
anyukája vallja azt, segítségem nélkül nem
tartanának most ott, ahol.
Hat diplomám van, számos
módszerspecifikus képzést elvégeztem,
eszköztáram széles és mindig egyénre
szabott. Négy nyelven beszélek, egyelőre
magyarul és angolul vállalok
konzultációkat.

Gratulálok a döntésedhez, hogy kezedbe
veszed a sorsodat, teszel magadért, és
köszönöm a bizalmadat, hogy ebben a
kalandban engem választasz
szövetségesedül! Alig várom, hogy
megismerjelek!

ÁRVAI NÓRA

Így támogatlak
EndoBlog.hu, Endometriozisdieta.hu - ingyenes cikkek
EndoMail- ingyenes prémium hírlevél
EndoStop Sisterhood - önfejlesztő- és életmód klub, j
Tanulószoba online programok
EndoShop: könyvek, endojóga, hanganyagok
Az a bizonyos 5% zárt Facebook csoport
Pszichológiai konzultáció/szaktanácsadás
(egyéni/páros)
Take Back your life 365 napos online coaching program
The Inner Circle- Mentor Program

Melyiket
válasszam?
Az első két szint teljesen ingyenes. Válaszd
ezeket, ha hiteles forrásból származó,
valódi információkra vágysz, de jelenleg
nem szeretnél magadon dolgozni,
személyre szabni a tudást.
Itt éred el a első 3 szint anyagait:
EndoBlog: https://endoblog.hu
EndoMail: https://endoblog.hu/endomail
Receptek: https://endometriozidieta.hu
Az EndoMail hetente érkező, prémium
magazin hírlevél, amelyben blogértesítőt
recepteket, kutatási eredményeket és
gyakran letölthető ajándékokat találsz.

A harmadik szinten az EndoStrong
SisterHood klubunkat találod, jelenleg a
nagy érdeklődésre való tekintettel
várólistára tudsz csak jelentkezni. A
negyedik szinten a Tanulószobás online
tanfolyamaimat
találod.
Ezeket
a
programokat kedvező áron kínálom, hogy
minél több emberhez eljuthassanak.
Azokat a témaköröket ölelik fel, amelyeket
a
konzultációkon
leggyakrabban
hallottam, mint gyorsan és könnyen
megoldható
problémát,
amelyekhez
sokszor elegendő pusztán a megfelelő
információ és tudás átadása a sikerhez,
megvalósításhoz.
Akkor válaszd ezt a formát, ha nincs nagy
gond, nincs szükséged a személyes
jelenlétemre, szeretsz önmagad tanulni,
anyagokat feldolgozni.
https://tanuloszoba.noraarvai.com
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Az ötödik szinten a webshop termékei
helyezkednek
el,
ahol
tematikus
meditációs hanganyagokat, Endojóga
gyakorlatokat,
legfőképpen
pedig
könyveimet találod meg.
Különösen
ajánlom a Minden, amit az endometriózisról
és kezeléséről tudnod kell című lexikont, ha
érintett vagy. Időt és ezáltal pénzt spórolsz,
ha már ezeket a könyv formájában előre
beszerezhető tudásanyagokat átnézed,
mire konzultációra jössz, hogy ne nulláról
induljunk.
EndoShop: https://endoblog.hu/eshop
Ha Tanulószobán vagy EndoShopon
keresztül
már kapcsolódtunk, akkor
lehetőséged van ugrani egy szintet a
hatodikra, és bekerülhetsz az Az a Bizonyos
5%
nevű
privát,
zárt
Facebook
csoportomba, ahol rendszeres live-okban
tartjuk a kapcsolatot, felolvasok a
könyveimből, fontos témákat beszélünk
át. Itt, igaz még nem személyre szabott, de
már személyes kapcsolat van közöttünk.

A következő szint az online pszichológiai
konzultációk
szintje,
itt
egészségpszichológiai,
szexuálpszichológiai
minőségemben,
meddőségi tanácsadóként kereshetsz fel,
egyéni illetve párkapcsolati páros ülés
formájában. .

Az első konzultációnkon beszéljük át, hogy
a megismerkedésünk alapján mi lesz
számodra
a
legjobb,
életvezetési
tanácsadás az EndoBlog 4 pillére alapján,
vagy pszichológiai konzultációk, esetleg
együtt a kettő. Segítek neked választani,
hogy
melyik
lesz
számodra
a
leghatékonyabb segítség, és rád szabjuk a
tudást,
a
személyes
erősségeidet,
lehetőségeidet keresve.
https://endoblog.hu/eshop/booking
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Az EndoBlog
4 Pillére
Itt találsz egy infografikát az Endoblog 4
pilléréről, amit személyre szabottan
alaposan átbeszélünk.
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A konzultációinkon teljesen személyre
szabott törődést és tudást kapsz, és itt más
az okokkal is foglalkozunk, nem csak tüneti
szintű megoldásokkal.
A pszichológiai konzultációk jelenleg főleg
online zajlanak, Skype, Viber, Facetime,
Messenger Video vagy egyéb online
applikációval.
A konzultáció 50 percesek, általában
hetente vagy kéthetente találkozunk, és
bár ez változó, általában néhány hónapig
dolgozunk együtt.
Egyénit akkor válassz. ha te szeretnél
elmélyedni magadban és fejlődni, páros
tanácsadást pedig akkor válasszatok, ha a
betegség, a meddőség árnyéka párként
viselt meg benneteket, és szeretnétek
erősebb szövetséget alkotni.
Időpontfogllaás:
https://endoblog.hu/eshop/booking

When they go
low, we go high.

Michelle Obama
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Take Back your
Life!
Ez a 365 napos prémium online coaching program már PRO szint, az igazán
elkötelezetteknek változtatni, fejődni akaróknak. Akkor, ha mersz nagyot
álmodni, ugyanis 365 kis apró lépéssel 1 év alatt bárhova eljuthatsz!
Te fogsz a legjobban meglepődni, sok sok apró, de kitartó, elkötelezett lépés
meddig eljuttathat...

Rázd gatyába az életed!

Itt tudsz jelentkezi, bármikor
elkezdheted, ne várj hétfőig, januárig,
holnapig...
https://1evalatt.hu
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Mentor
Program
Az igazi szövetség!
Csak azoknak, akik komolyan gondolják, és
gyorsan, nagy erőbedobással szeretnének
fejlődni, változtatni az életükön.
Ez a program magában foglal mindent, az
összes szintet. Hozzáférést biztosít az
összes Tanulószobás kurzushoz, a Take
Back Your Life 365 napos coaching
programhoz, az az a bizonyos 5% zárt
csoporttagsághoz, és 3 hónapon keresztül
egyéni konzultációkat is tartunk, valamint
két konzultáció között emailben is zajlik
kapcsolattartás.

Akkor válaszd ezt a lehetőséget, ha most
erős támogatásra van szükséged ahhoz,
hogy szárnyalhass, ha több fronton is
szeretnéd képezni magadat, ha a
támogatóddal erős szövetséget szeretnél
kialakítani.

A Mentor Programban csak emailben, egy
előzetes kérdőív kitöltése után tudsz
jelentkezni, hogy felmérjük, tényleg neked
való-e ez a program.

IDE ÍRJ: contact@endoblog.hu
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Tőletek
Az önmagammal való törődés a legjobb
befektetés, ezt Nóritól tanultam meg. Az,
hogy engedjem meg magamnak azt a
meleg fürdőt, azt az óra futást, apróságnak
tűnik,
de
rengeteget
jelent.
Egészségesebbnek érzem magam, mint
valaha. Timi

Nem elég a szó, de nincsen sajnos más
szavam, csak a köszönöm. Mindent, amit
adtál, amit tanítottál, amit megértettél
velem! Erika
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Díjak
Az első három szint és a zárt, privát csoport
teljesen ingyenes.
EndoShop könyvek 1490-14990 HUF
Tanulószoba Tanfolyamok 3900-12900
HUF
EndoStop Sisterhood 3890 HUF /hónap
Pszichológiai konzultáció online 21000
HUF/alkalom
Párkapcsolati tanácsadás
25000HUF/alkalom
Take Back Your Life 120000 HUF
Mentor Program 390.000 HUF
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Online vagy
offline?
A pandémia alatt átszoktunk az online
találkozásokra , és nagyon megszerettük őket
én is és a pácienseim is. Rengeteg időt
megspóroltok, nincs utazás, közlekedés,
dugó, parkolás, sokkal intimebb és
kényelmesebb, ráadásul tudunk kapcsolódni,
legyünk bárhol is a világban. Online nem kell
maszk, láthatjuk egymás arcát, kifejezéseit, és
nem kell védettségi igazolvány, nem vagyunk
kitéve a hullámok okozta bezárások kényekedvének sem. Szóval maradunk online,
biztonságban, kényelemben!
Személyes konzultációra személyes felár
esetében, orvosi maszkban, védettségi
igazolvánnyal rendelkezőknek van lehetőség.

BIZTONSÁGOS. KÖNNYED, SZERETETTELI!

Szeretettel
várlak!
Alig várom, hogy megismerjelek, és meglássuk,
mi mindenre vagyunk képesek együtt!

Árvai Nóra

TALÁLKOZZUNK!

https://facebook.com/endometriozisnelkul

noraarvai_endoblog.hu

EndoVideó

