
Celebracja Kobiecości 



Będziesz potrzebować:
- wygodnej poduszki
- swobodnych ubrań

- notatnika
- świeczki

- przyjemnej muzyki
- ulubionego zapachu

 

I Zadbaj o swój spokój i ciszę

Znajdź miejsce, w którym czujesz się
bezpiecznie i dobrze. Przygotuj przestrzeń na
praktykę ze sobą. Połóż na ziemi poduszkę,

rozpal świeczkę i kadzidło. Przygotuj notatnik i
włącz kojącą muzykę. 

 



II Oczyszczenie
 Abyś mogła w pełni wejść w tą praktykę potrzebujesz

oczyścić się z myśli. Możesz strząsnąć z siebie
wszelkie napięcia - z rąk, nóg. Potrząśnij całym

ciałem, głową i wypuść pare głośnych oddechów. Rób
to tak długo jak potrzebujesz.

 

Gdy będziesz gotowa
 usiądź na poduszce 
i daj sobie chwilę na

oddech.
 



Potrzyj dłońmi aż poczujesz rozchodzące się ciepło.
Rozłóż je i połóż tuż nad swoją głową, tak jakbyś miała

ją objąć. 

Powoli przesuwaj dłonie w dół z intencją
oczyszczenia z wszelkich oczekiwań, krytyki,

przekonań na swój temat. 
Skup swoją uwagę na miejscu między brwiami, potem

na gardle skąd płynie Twoja moc do wyrażania
potrzeb, zdania, emocji.

 Przenieś uwagę na serce, które gdy pozwolisz mu
działać pozbędzie się oceny, potem uwaga wędruje
na splot słoneczny, podbrzusze - ośrodek energii

seksualnej - Twojej kreacji i podstawy, skąd płynie
pewność siebie i poczucie swojej wartości.

 Daj sobie tyle czasu ile potrzebujesz. 
 



III Świadomość emocji 
 

Mamy emocje, czujemy - to fakt, który dla nas kobiet
jest szczególnie namacalny. Jednak czasem gubimy
się w chaosie odczuć. Dlatego teraz weź notatnik i

spróbuj ustalić swoją relacje z emocjami. Wypisz je po
kolei. 

To tylko przykłady, sama ustal jakie emocje
chcesz poznać i zrozumieć głębiej. 

 



IV Tranformacja
 

Przykładowe zdanie, które określa relacje z daną
emocją: „Gdy przychodzi do mnie smutek ogarnia całe

moje ciało i umysł”. Uwzględnij, co to uczucie powoduje
w Twojej glowie i jak reaguje ciało. Rozwiń to, jak to

postrzegasz. Napisz pare zdań. 
 

To ćwiczenie ma służyć do nabrania dystansu wobec
swoich emocji i jednocześnie zobaczeniu ich świadomie

poprzez ciało. 
 

Wybierz jedną z emocji, która pragniesz wyrazić. Może
to właśnie smutek, który całą Cię otula. Odczuj ją
całkowicie i zacznij włączać w ruch swoje ciało. 

 



V Ruch i dotyk intuicji 
 

Najpierw na siedząco - pozwól ciału falować, powoli
zacznij się podnosić. Stań i poczuj, że jesteś

całkowicie świadoma i uważna na to, co dzieje się w
Twoim ciele.

 Podążaj za tym, czego potrzebujesz - może objęcia i
dotyku? Jeśli to inna emocja - wyraź ją! Złość? Tup

nogami, trzęś ciałem, głośno wzdychaj i krzycz. 
Jeśli to wzruszenie i poczucie połączenia to

wspaniale! Jesteś w domu. 
 

Pozwól ciału
poruszać się w

upragniony sposób.
Jak bardzo

stęskniłaś się za
sobą? Tańcz,

dotykaj swojego
ciała, doceniaj i

przyjmuj.
 



VI W pewności siebie 
 

Skup się na odczuciach w ciele - może czujesz jak pulsuje
w Tobie krew, jak ciało promieniuje w dobrym

samopoczuciu. Stanęłaś do swojej siły i witalności.
 Podziękuj sobie. 

 
Jeśli czujesz, możesz wypowiedzieć te słowa: 

„Jestem wolna” 
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