
Milé ženy, najděme si kousek na to, 
abychom zjistily, jakou část puzzle, 

zkušenosti nám přinesl rok 2022 a co
naše tělo, duše k nám promlouvá.

VEDENÁ MEDITACE 
K ZÁMĚRU NA 

NADCHÁZEJÍCÍ ROK
 



MÁ SMYSL SE TÍM 
ZABÝVAT?

 
MÁ!!!

Není to hodnocení roku 2022 a sepsat si 
předsevzetí do Nového roku a odškrtávat 
si hotovo, hotovo a cpát se do něčeho, co 

nechci a necítím. 
 

Je to mnohem hlubší projev zastavení a 
poděkování sobě, možná i nalezení velké 
části sebe, zkušenosti, která zapadá do 

puzzle k naší celistvosti a posunu dál na 
spirále života.

 
A zjistit, kam nás to posunulo, kde nás 
život vede, co máme okusit, co bychom 

rádi cítili nebo změnili.
Zvu Tě níže k vedené meditaci, naladit se 
sama na sebe a procítit, co je naše tajné 
přání, jak se chceme cítit, co si dovolit 

přivítat do života a poděkovat sama sobě.
 



15 MINUT

meditaci stáhni ZDE

https://www.zenskahlubina.cz/wp-content/uploads/2022/12/Meditace_novy_rok.mp3


ZDARMA KE STAŽENÍ

Tipy, jak se propojit se 
svým Lůnem

Meditace na hlubší propojení s 
Lůnem

A začít můžeš už hned...stáhni si zdarma

Jakmile se lůno otevře, zbytek energetického 
systému kvete a rozkvétá.

V rámci ženské hlubiny se zabývám zdravým pánevním 
dnem, lůnem, změna vztahu k sobě jako k ženě, najít 

zdravý způsob zpátky k ženství v dnešní době, návrat k 
sexuální energii, která nás vyživuje a omlazuje, 

podporuji ženy, ale i maminky na mateřské, kdy se 
otevírá spousta nezpracovaných podvědomých zážitků, 

miluji znovu rozžehnout lásku k sobě a tvořivosti, 
kreativitě v nás, která je nám tolik přirozená

https://www.zenskahlubina.cz/jak-se-propojit-s-lunem/
https://www.zenskahlubina.cz/meditace-na-hlubsi-propojeni-s-tvym-lunem/
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POROĎ SVOJI VIZI
BŘEZEN

Bude probíhat on-line summit na
téma vize, svého poslání, to co nám
přináší radost nejen nám, ale okolí.
A přihlášení do 9 měsíční cesty, jak
porodit svou vlastní unikátní VIZI

DUBEN - ČERVEN

14. KVĚTEN

5 na sebe navazujících setkání, 1. 
uzemnění, výživa nervového systému, 
2. probuzení pánevního dna-lůna, 3. 
vlastním své tělo zpět, 4. léčení své 
sexuality, 5. napojení na zemskou 
sexuální energii - aktivace sexuální 
energie

PROBUĎ SEXUALITU V SOBĚ

Hodnota MATEŘSTVÍ UVNITŘ
V NÁS,  TAK NAVENEK
Existuje spokojené mateřství? Nebo 
velká touha ho mít krásné a možná 
nám má přinést úplně jiné dary, 
poznatky než tušíme
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ZÁŘÍ/ŘÍJEN
POSVÁTNÁ SARDÍNIE
5 dní plné posvátných míst na Sardínii, 
ve vile pro limitovaný počet žen, jóga, 
práce se sexuální energií, tanec, uctění 
posvátných míst, hýčkání a opečování 
sebe, nádherné karibské pláže

DĚKUJI VÁM ZA NÁDHERNÝ ROK S VÁMI A PŘEJI VÁM 
HODNĚ LÁSKY, RADOSTI A ŠŤÁVY V ŽIVOTĚ

 v lásce Pavlína Dartea


