
Očistná síla 

 dělohy

Děloha je fyzické i energetiké místo, kde začíná nejen fyzický život, ale i život

tvých projektů, vztahů, počáteční síla Vesmíru. Dělohou jsou také život, vztahy a

projekty vyživovány. 

Děloha je místo, kde najdeš jednu ze sedmi čaker- sakrální. Sakrální čakra je

spojená s elementem vody. Vidíš spojistost s menstruací, Tvým sexuálním

životem, vlhkostí Tvé svatyně? 

Má-li děloha dostatek péče a lásky, tvá menstruace je pravidelná a bezbolestná,

proudí Tebou sexuální (orgasmická) energie. V tomto místě začíná uzdravení

Tvých sexuálních i jiných vztahů, vztahu sama se sebou. 

Čím víc budeš se svou dělohou spojená, tím víc budeš schopná čerpat její

moudrost, cítit lásku, bezpečí a rozkoš.

"Neexistuje žádný další tak vyjímečný orgán jako je děloha. Kdyby měli

muži dělohu, všude se s ní chlubí. I my bychom měly..."

Ina May Gaskin

Jak s aktivacemi pracovat?

Najdi si pohodlné místo, kde se cítíš bezpečně,

polož se pohodlně na podložku, polož si ruce na dělohu a nech se vést jednou z

mých aktivací.

Poté si výplň PDF dokument.

Každou z aktivací opakuj každý den po dobu nejméně sedmi dnů.

K aktivacím se znovu vrať, kdykoliv ucítíš napětí v břiše, budeš mít pocit,

že tvé vztahy jsou v nerovnováze, že ses vychýlila ze středu svého bytí.



Co chci skrze svou dělohu manifestovat?

Co mi má děloha chce říct?

Jaké emoce v sobě drží?

Jak se dnes má děloha cítí?

Aktivace: Spojení s dělohou



Aktivace: Vyčištění  vztahů

V čí společnosti se cítím šťastně a uvolněně? Proč?

V čí společnosti se cítím nesvá a napjatá? Proč?

Kdo stojí přede mnou? Jaké má kvality? Čím mě obohacuje? 

Kdo stojí za mnou? Jaké má kvality? Čím mě obohacuje? 



Kdo stojí po mé levé ruce? Jaké má kvality? Čím mě obohacuje? 

Kdo stojí po mé právé ruce? Jaké má kvality? Čím mě obohacuje?

MÍSTO PRO TVÉ POZNÁMKY A  KRESBY

SPIRÁLY DĚLOHY



Adi Šakti, Adi Šakti, Adi Šakti, Namo, Namo.

Adi Shakti znamená prvotní sílu, původní bohyně síly. Oslov tuto sílu třikrát a pak

přidej Namo, Namo, což znamená, že se klaním této síle.

Sarab Šakti, Sarab Šakti, Sarab Šakti, Namo Namo.

Sarab Shakti je všezahrnující síla a energie, která vše prostupuje.

Pritham Bhagvati, Pritham Bhagvati, Pritham Bhagvati, Namo Namo.

Odkazuje na sílu, jíž prostřednictvím Bůh vytváří. Představ si krásný obraz

nebeské tanečnice z buddhistické nebo hinduistické mytologie, která tančí

vesmírem. Jejím jediným tanečním pohybem se zrodí slunce, měsíce a hvězdy. S

pohybem zápěstí, si může vytvořit galaxie s touto božskou energií.

Kundalini Mata Šakti, Mata Šakti, Namo Namo.

Odkazuje na tvořivou sílu energie Kundalini. Sílu, která dřímá v základu páteře a

je probuzena prostřednictvím ásan, dechu, recitace manter a jenž stoupá ve

spirálách vzhůru jako had. Je to energie božské matky.

Masterclass: ADI SHAKTI


