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proč se spojit s Matkou Zemí
spoj se svou ženskou silou, napoj se na svůj zdroj

Sobota 22.11.2014 – Maia centrum  Praha
10:00 - 18:00 hod.
Milé ženy, proč bychom se měly spojit s Matkou zemí?

Je mnoho témat seminářů na spojení se se svou ženskou silou. Je mnoho dveří, kterým lze vstoupit abychom 
pochopily proč se nám děje to či ono, kde jsme v síle a kde nejsme. Za to jsem velmi ráda, ale...
Dívám se okolo sebe a vidím mnohá témata, která se věnují ženskosti a ženské síle a za sebe říkám, že pokud 
nedojde k propojení ženy se zemí nemohou mnohé techniky fungovat. Je potřeba se spojit s Matkou zemí, projit 
se s ní a čerpat z ní informace, podporu, sílu. 
Znovu se jí představit a znovu obnovit naše dávné spojení.  

žena tvořitelka
Žena je tvořitelka, nositelka života stejně jako Matka Země. A pokud nedojde k 
propojení vás s vaším zdrojem, nedojte k přijetí síly a moudrosti, kterou nesete sami a 
která k vám přichází z rododových linií hluboko ve vaší minulosti.

- jak se s pojit s matkou zemí a čerpat z ní sílu
- podíváme se na to, co máme společného 
- jakou moudrost lze čerpat a jak ji ve svém životě žít, jak ji zapracovat do běžného života.

V souladu s podzimem a potřebou nas samých v rámci tohoto ročního období upravíme program. Tématem je 
naše celistvost a síla, kterou čerpáme z životních ztrát a momentů odmítnutí a bolesti. 
Podíváme se na to, co tyto životní momenty nesou a jak využít jejich energii pro sebe. 
Vše čím procházíme a co nás bolí, přináší velké poznání. 
- co přináší v životě setkání se smrtí a se ztrátou, 
- jaké bolesti si nesete a už jimi nechcete trpět,
- kde je v bolestné situaci ukryta síla,
- jak ji vidět, 
- jak ji využít... 

Tento proměňující den vám přinese radost, pochopení a odnesete si co unesete, jako dar sami sobě.
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proč se spojit 
s Matkou Zemí

Síla pramení ve spojení!

Sobota 22.11.2014 – Maia centrum  Praha 

vezměte s sebou
– pohodlné oblečení ( a to i na převlečení se, pokud byste se zapotily)
– květinu k obřadu, 
– vaše korálky, kamínky či amulety, které si chcete nechat na oltáři,
– pléd či velký šátek pro vaše pohodlí
a kamarádku:) 
Pokud přijdete ve dvojicích (či jiném počtu ukáži vám, jak si být 
vzájemně nápomocné v každodenním životě). 

Milé krásky,
je čas obdarovávání a já vám prináším a nabízím dvě překvapení. 
Prvním je požehnání ženského lůna v závěru naší celodenní práce. 
Druhým překvapením je nabídka nádherných svíček z palmového vosku 
naplněných čistou tvořivou energií pro podporu vaší cesty. Vyberete si 
tu, která je s vámi nejvíce v souladu:)

Těším se na společný, tvořivý čas

V lásce a radosti Monika 
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