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Luna, lůno
& menstruace
bez bolesti
adelidea.cz

Moje milá,
dnes tu máme slunovrat a s ním nejkratším den a nejdelší noc v roce.
Po slunovratu se dny začnou zase prodlužovat, bude přibývat světlo
a ním i nová energie, nová naděje.
Podle starých legend je v den slunovratu otevřená hranice mezi
světem živých a mrtvých. Podobně jako každý úplněk je slunovrat
taky připomínkou toho, že aby mohlo něco nového v našem životě
vzniknout, narodit se, musí něco jiného odejít, "zemřít".
Pokud cítíš, že ve svém životě máš něco, co už nechceš dál táhnout
s sebou, dneska je ideální čas to pustit.
Ať už je to aktivita, vztah, špatný zlozvyk nebo myšlenka, která ti
brání jít v životě dopředu...
Protože je dnes slunovrat, v pátek byl úplněk a protože podobně jako
slunce a měsíc i my ženy plyneme v opakujících se cyklech, dneska
se budeme věnovat právě tomu.
Ženství, cykličnosti, menstruaci a lůnu.
Dnešní okénko pro vás připravily Vendulka Pánková a Susy Nana.

SPOJENÍ S LŮNEM
Susy Nana
Breathwork facilitator & průvodkyně
žen alchymií Lůna
www.susynana.com
Instagram @susynana.follow
FB skupina Alchymie Lůna

"Lůno neboli ženská děloha je
symbolem ženství, jež je v
mnohých kulturách dodnes
velmi uctíván. Lůno je
energetickým centrem, jež
nejenže nese vlastní vědomí,
ale práce s ním ti umožní
ponořit se do procesu
hlubokého rozpomínání na
svou jedinečnou esenci.
Na svou podstatu, na dary,
jež s sebou na tento svět
přinášíš. Probuzení potenciálu
Lůna znamená
rozpomenutíse na prapůvodní
ženské vědomí, sílu a
potenciál, jež každá žena
nese."
- Susy Nana

Přejít na meditaci

MENSTRUACE BEZ BOLESTI

Vendulka Pánková
Vendulka je lektorkou tance a
zdravého pohybu pro ženy se
zaměřením na celostní péči o
ženskou pánev.

Specializuje se na pánevní dno a ženská témata - menstruaci
bez bolesti, podporu otěhotnění, poporodní péči, prevenci
inkontinence, ženskou cykličnost, energii a sexualitu a ženské
kruhy a rituály.
www.vendulka.eu

"Milé ženy,
jak prožíváte menstruaci? Je pro vás darem, nebo prokletím? Radostí,
nebo bolestí?
Pokud je pro vás každoměsíčním utrpením, vězte, že se to dá změnit!
Často se ženami řeším, kde může být právě u nich zakopaný pes,
zkoumáme, jestli není příčina na fyzické rovině (gynekologické a
hormonální potíže, endometrióza, svalové dysbalance a další),
pracujeme se změnou vztahu k menstruaci, naladění se na cykličnost
a hlavně lepší poznání svého těla a emocí v něm ukrytých (a tím i
sebe sama).

Jednou z příčin menstruačních bolestí může být i stažené pánevní
dno - učím tedy ženy se na své pánevní dno naladit, dýchat do něj,
techniky pro jeho uvolnění i cviky na relaxaci celé pánevní oblasti i
jeho roztančení a další užitečné tipy. Často ženám pomůže už jen
samotný dech a uvolnění pánve.
Relaxace pánevního dna ale není klíčová jen pro bolestivou
menstruaci, ale pro jakékoliv potíže s pánevním dnem spojené:
inkontinence nejen v pokročilém věku, ale především po porodu
bolesti v pánevní oblasti
bolesti a necitlivost při milování
potíže s otěhotněním…
I když je vaše pánevní dno oslabené a povolené, než ho začnete
cvičit a posilovat, nejdříve ho potřebujete umět vnímat a uvolnit, aby
pak cvičení mělo ten správný efekt.
A ještě důležitější než umět ho cvičit je pak chápat souvislosti a umět
ho používat každý den a se zapojením pánevního dna chodit,
běhat, tančit, uklízet… Nebo si užívat šťavnatější milování a
dechberoucí orgasmy.
Chcete zjistit, jak na to? Pusťte si video Úvod do tajemství pánevního
dna a naučte se svou pánev lépe vnímat a nadechnout se až dolu “do
kalhotek”.

Přejít na video

A pokud je vaše téma bolestivá menstruace, podívejte se na webinář
o příčinách a řešení menstruačních bolestí ZDARMA na tomto
odkazu.
Na stránce www.menstruace-bezbolesti.cz také naleznete nabídku
online programů pro menstruaci bez bolesti, nebo individuální
konzultace.
A pokud vás více zajímá celostní péče o vaši pánev, a chcete se
dozvědět více o svém pánevním dnu (na kurzech pro Zdravé pánevní
dno), svou pánev roztančit, podpořit svou ženskou energii na
ženských kruzích a rituálech, nebo si užít zdravé cvičení a pohyb pro
radost, podívejte se na web www.vendulka.eu, kde najdete všechny
aktivity, které pořádám pro to, aby se ženy cítily lépe na těle i na duši
a objevily především poklady skryté ve své pánvi a kouzlo ženské
energie a podpory."

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

To mě zajímá

