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Chtěli byste svůj vztah posunout do radostnější polohy?
Nějak to ve vašem vztahu skřípe nebo mu chybí hloubka? Nebo vaše vztahy opakovaně „nevychází“?
Nedaří se vám partnera potkat? Někdo vám zlomil srdce?
Ukážeme vám, kudy se k naplnění sebe a tak i k naplněnému partnerství vydat. Ve dvou dnech spolu uděláme ty
zásadní kroky, které vám umožní cestou radosti a naplnění jít dál.

Láskyplná a radostná intimita a vztah s druhým člověkem nevzniká, když od něj čekáme, že nám doplní něco, co si
nedokážeme dát samy. Zní to jako parádní esoterické klišé, ale je to tak. My obě s tím máme zkušenost. Nádherný
vztah s druhým přijde, když do něj pozveme svoji Sebelásku. Ženy často říkají: „Nevím, co je za slovy „mám se ráda“
v každodenním životě!“ …Je to pro každou ženu něco jiného a my vás přivedeme k tomu, co přesně je to pro vás –
kousek po kousku.
Ve dvoudenním workshopu prožijete konstelaci své sebelásky, sebe, svého partnerství.
Budete mít možnost projít rituálem „sebezrození“, kdy se spojíte s potenciálem každé ženy rodit…cokoliv, čím se cítí
být těhotná. K tomuto svému potenciálu „rodit“ se pak můžete vracet a přivádět do svého života radost, extázi, či klid,
tvořivost…to, co vás oživí.
K našemu cíli přijdeme přes
- konstelační prožitky
- povídání o tom, kde vznikají potřeby a jak si ty své naplnit
- získáte „mapu“ vlastní bytosti, kde uvidíte, co jste opravdu vy a co je kabát
Osobnosti
- cvičením z bioenergetiky a tantry, která nám pomohou spojit se svou
podstatou
- rituál práce s vnitřním dítětem a vnitřními rodiči
- povídání o podstatě radostného a živého partnerství
- konstelační práce na téma „můj vztah- můj partner“
- odejdete s vaším nejmocnějším přítelem – se svou sebeláskou a můžete se
vydat do takového partnerství, po jakém toužíte.
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