10.8.2014 / od 17:00 hod
Studio SHANTI, Moskevská 27/14, Liberec
Cena: 180 Kč

MIMOŘÁDNÉ CELOSVĚTOVÉ POŽEHNÁNÍ LŮNA
za účasti významného Balijského léčitele Agunga, který poskytne požehnání
ženám
Toto Požehnání ženského lůna je dar – dar každé ženě v jakémkoli věku s jakoukoli životní zkušeností,
která o něj stojí. Je dar energie, která léčí naší ženskost, naše lůno a náš menstruační cyklus a stejně
jako naši kreativitu a plodnost, sexualitu a spiritualitu. Je to dar hluboké transformační energie
přicházející k nám od posvátného ženství.
Energetické zasvěcení přináší obnovení naší přirozené čistoty a krásy, hojnosti a lásky, tvořivosti a
magie, moudrosti a síly. Uvolňuje nás z pout minulosti, omezujících představ a očekávání, bolesti a
obviňování a vede nás k radosti a hravosti ducha a k vyjádření ženské síly a krásy. Je to nádherné
požehnání a obnovení světla ženské duše v drsném mužském světě. Poskytnutím požehnáním
ženského lůna Měsíční matka probouzí a posiluje spojení přijímající ženy s posvátným ženstvím a
stvrzuje její ženskost a přítomnost posvátného ženského principu v ní. Požehnání otevírá ženina
energetická centra a propojuje jí s energií Požehnání, aby mohlo dojít k léčení na hluboké úrovni a
energie sebe – uzdravování k ní mohla najít cestu. Poskytnutí požehnání lůna představuje modlitbu na
úrovni těla a prožitek vztahu s Bohyní, která léčí naši ženskost, lůno a život. Ukotvuje a uzemňuje
přítomnost posvátného ženství. Přivádí naši ženskou duši zpět domů, a tím nás naplňuje. Zpečeťuje
naše ženství a vrací mu hodnotu, umožňuje nám procítit, kdo skutečně jsme a jaká je svoboda života
v ženském těle se všemi jeho úžasnými projevy a archetypy. Uzdravuje hluboce zakořeněné vzorce
odrážející náš rodový původ a naši minulost a přináší nám povzbuzení, lásku, krásu a milost.
Více informací www.wombblessing.com (včetně registrace).

Co si vzít sebou : Dvě čajové svíčky, dvě mističky - krásné - pouze pro požehnání lůna, zobrazují
Vaše lůno. Sukně vítána, dobrůtky na mlsání/oříšky, sušenky, koláč, sladké, slané, ovoce a pohodovou
náladu.

POZOR : KAPACITA OMEZENA!!!
Nutné se přihlásit na www.bhavatarini.cz
Nutné se zaregistrovat na: http://www.mirandagray.co.uk/register.html (registrace času na 18
hod.)

Dotazy: tel.: 731 603 984 nebo e-mail: bhavatarini@seznam.cz

