
Nőiségünk rejtett titkai és ereje
5 alkalmas gyógyító és felszabadító folyamat

Kezdés időpontja: 2015. január 24. (havonta szombatonként 10.00-18.00 óráig.)

Saját  élményű női  csoportba várunk Téged,  ahol  felszabadíthatod nőiségedet  blokkoló
fizikai és lelki gátakat, begyógyíthatod méhed és a női szerveidben hordozott sérelmeidet,
kiteljesítheted a női szexualitásodat a maga teljességében. 

Csoportvezetők:  Dobos  Andrea  Beáta  (vipassana  meditáció,  születésterápia,
szimbólumok,  ThétaHealing,  transzlégzés)  és  Göndör  Nóra  (coaching,  pszichodráma,
body work)

A csoporton  megtapasztalhatod  a  body  work,  pszichodráma,  transzlégzés,  meditációs
technikák és ThetaHealing gyógyító erejét.

A  csoport  korlátozott  létszámmal  indul,  ezért  előjelentkezés  szükséges  előleg
befizetésével. 

Jelentkezés:  Dobos  Andrea  Beáta:  dobosandrea7@gmail.com,  vagy  Göndör  Nóra:
gondornora@gmail.com
Információ: www.szuletesterapia.hu; www.ecoaching.hu

Alkalmanként a részvételi díj: 14.000 Ft.
Előleg: 14.000 Ft, amely egyben az utolsó alkalom díja. 
Számlaszám:  AXA Bank 17000019 12515745 Számlatulajdonos: Dobos Andrea Beáta
(Megjegyzésbe kérlek írd oda, hogy női csoport.)

Helyszín:  Imladris  Kulturális  Központ:  Budapest,IX.  Lónyai  u.  24.  1  em.  11.  11.
kapucsengő.

Témák:

1. foglalkozás: Születés és szülésélmény hatása életünkre

Generációs modellek, tudatos és tudattalan fantáziák, mítoszok hatása a nőiségünk és
életünk értelmére.  Miért  női  testben  születtem? Milyen tudattalan  félelmek vezetnek  a
nőiségemmel kapcsolatban?
Bizalom és biztonságérzés kialakítása a csakrákkal való munka segítségével.
Születés és szülés, mint beavatás, katarzis életproblémáink feldolgozása felé. 

2. foglalkozás. Női szexualitás, csábító női részem megélése.

Hitrendszerek, amelyek gátolnak. Női test megélése. 
Párkapcsolatok. Téves elképzelések a párkapcsolatokról. 
Transztánc.

3. foglalkozás: Gondoskodás és önkiteljesítés a nőiség és anyaság terén

Odaadás és elfogadás a kapcsolatokban. Önelfogadás, önátadás. Extázis.
Önkifejező tevékenység megtalálása
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Szülőkkel  és  gyerekekkel  való  kapcsolat  és  hatása  életünkre  és  saját  anyaképünkre.
Gondoskodás a saját gyermeki részünkről. Gondoskodás gyerekek nélkül. 

4. foglalkozás: Önelfogadás, fájdalom elfogadása és átalakítása

Problématopográfia  a  testen,  a  fájdalom  természete.  Női  testben  rekedt  fájdalmak  a
történelmi élményekből és a generációs tapasztalatokból. 
Lelki fájdalmak és feloldásuk
Negatív és pozitív érzések kifejezése önmagunkkal és másokkal kapcsolatban

5.  foglalkozás:  Elengedés,  a  nőiség  változásai  az  életszakaszokban,  szellemi
újjászületés

Múltbéli kapcsolatok és események elengedése, jövő nyitott elfogadása
Támogató környezet és szellemi csatornák
Változtatások a testünkkel, kapcsolatainkban, életmódunkon.

Időpontok:  szombatonként  10.00-18.00

1. alkalom 2015. január 24.
2. alkalom 2015. február 7.
3. alkalom 2015. március 14.
4. alkalom 2015. április 25.
5. alkalom 2015. május 23.

Az alkalmak egymásra épülnek, ezért elköteleződés szükséges az összes alkalomra.


