
BÝT ŽENOU 
 
 
 

 
 

CESTA OBJEVOVÁNÍ SVÉ SEBE–VĚDOMÉ ŽENSKOSTI A JEDINEČNOSTI 
 

2. - 3. května 2020 
Centrum Cesta integrity * Brno-Jundrov, Nálepkova 197/14 

 
Prožitkový kurz věnovaný HARMONIZACI SAKRÁLNÍ ČAKRY, 

CELOSTNÍMU zdraví pánevního dna – různé aspekty, 
vliv na celistvou osobnost * zvědomování energie kundalíní 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Dopřejte si celostní opečování těla i duše s profesionálním vedením a získáním 
inspirací jak jít v této cestě dál.  *   Kurzu se může zúčastnit každá Žena – 
pokročilejší i bez předešlých zkušeností * zohledňují se Vaše osobité potřeby 
 

Kurzovné: 1900 Kč 
 

Přihlášky:  tel. 777 351 353 (prosím ne sms) a mailto:Libuse@cestakharmonii.cz    
 Rezervace místa - přihláškou a zaplacením nevratné zálohy 500 Kč. 
Podrobnější informace při přihlašování. 
             
Kurz vede Libuše Konečná 
 
 

 
 

www.cestakharmonii.cz 
 
 

www.cestakharmonii.cz 

 

     Budeme TANČIT spontánní tanec a břišní tanec pro uvolnění a podporu 
     zdravé Ženskosti – tanec je přirozeným pohybem Ženy 
 

     *  CVIČIT podle dávných osvědčených orientálních cvičení pánevního dna - 
     správné uvolnění a posílení, dle metod *čikungu pro vitalitu a zvědomování  
     proudění energie* a dalších tradičních východních metod – dechová cvičení,  
     zapojení pánve v běžném pohybu 
 

     *  meditovat, relaxovat  * oslava Darů Ženského pánevního dna 
 
Program je citlivě připraven pro podporu rovnováhy Jin-Jang každé Ženy. 

 

 Správné cvičení a zdravý vztah Ženy ke svému pánevnímu dnu a ke své  
 sexualitě je prevencí i úpravou již vzniklých ženských obtíží. Je cestou 
 ke zlepšení a upevnění psychiky a celkové vitality. 

 
 

 

* se záměrem uvolnění, ozdravení a oslavy Ženské pánve * 20 let praxe a učení    
od kvalitních Mistrů * vlastní prožitek Cesty k mé vnitřní Ženě * široké zkušenosti       
při provázení dalších Žen na jejich Cestě k Sobě - na kurzech, v praxi bioenergetických 
zdravotních masáží a poradenství osobního rozvoje, v životě... 
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