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Moje milá,
vítám tě už u 18. dne našeho adventního kalendáře pro vnitřní
harmonii
Mám obrovskou radost, kolik z vás se do kalendáře zapojilo - ať už
jako sledující nebo přímo spolutvůrkyně.
Zbývá nám posledních pár dní, ve kterých ale najdeš ještě hromadu
inspirace, zajímavých cvičení, technik a meditací, ze kterých můžeš
čerpat i dlouho po skončení tohoto projektu.
Na dnešek pro nás Miška Pisarčíková z projektu Jógou k sobě
připravila lekci kraniosakální jógy. A protože včera bylo textu až až,
dneska jdeme rovnou obrátit pozornost zpět k tělu...

Kraniosakrální jóga
= Koncept, ktorý v sebe prepája časom overenú múdrosť
prístupu jogovej praxe s novými vedeckými poznatkami o
fongovaní mysli a vedomia.
Pracuje na úrovni riadiaceho systému tela, vedie k poznaniu
vlastnej vnútornej múdrosti tela ako najdokonalejšieho
byodinamicky-mechanického nástroja a k aktivácii samoozdravných mechanizmov tela na všetkých úrovniach
(fyzickej-psychickej-duševnej).

Pracuje so špeciálnou pomôckou, ktorá nás hneď na začiatku
praxe vedie do úplného uvoľnenia a stavu flow - v ňom
plynieme lekciou, vytvárame priestor prirodzenému životu v
nás, budujeme vnútornú silu a napĺňame každú bunku
radosťou a zdravím.
- Michaela Pisačíková

Přejít na lekci

Kromě lekce Miška do adventního kalendáře věnovala taky jeden
další dáreček: 10% slevu na všechny kurzy a webinaře, které budou
zveřejněné v lednu.
Její plánovaný kurz "Cez uvoľnenie ku návratu do plnej životnej
energie" se zaměřuje na aktivování přirozené léčivé síly organismu,
spojuje praxi kraniosakrální jógy s principy čínské medicíny,
psychosomatikou, vizualizacemi a prací s energií.
Webináře zase budou zaměřené na energii komunikace, vývojová
traumata, způsoby, jak se z nich vysvobodit, nechat dospět své
vnitřní dítě a navrátit se k podstatě duše.

Stačí se zaregistrovat a zadat slevový kód na této adrese a
informace o plánovaných kurzech ti dorazí do e-mailové schránky.

SLEVOVÝ KÓD:
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Registrovat se

Míšu můžeš sledovat taky na facebookové stránce Jógou k sobě.

Nestres
Chceš získat komplexního průvodce prací s
emocemi a stresem skrz tělo, dech a techniky
terapeutického psaní?

To mě zajímá

