Pozsgai Nikoletta
www.noionmegvalositas.hu

2.

Fontos
közlemények:

Személyiség
Integrációs
Tréningre itt tudsz
jelentkezni>>>

A

T erm é szet i

A s sz on y

Pozsgai Nikoletta Beköszöntőjét és versét a 3. oldalon találod>>>

Női Természet

A Női
Önmegvalósítás
Tanfolyamról
bővebben>>>

…vagy a Természet és a Nő, a Természeti Asszony, a természetes nő, a
saját női természetünk. A nő az élet eredője, és fenntartója, ciklikusan
járja köreit, ahogy a természetben az évszakok követik egymást. A
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Csörgedező Ősforrásunk Nyomában, arról a keresésről, mely
mindannyiunkat jellemez, az önmagunkra találásról olvashatsz
megindító sorokat szabad vers formájában. Fogadd gondolatébresztőként
és lélekerősítőként az április havi témánkhoz, mely a Női Őserőről, a nő
természettel való kapcsolatáról és a Természeti Asszonyról szól.

Május 3-án Női
Önmegvalósítás
Tanfolyam indul!
(online elemekkel
és valós életbeli
találkozókkal )

Önmegvalósítás
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A Női Őserő

A következő SzInT
április 17-én lesz!

Női Természet

Női-Erő-Forrás
E-magazin

Gergely Anna írása a 7. oldalon kezdődik>>>

Hazatérés
Nekünk, nőknek nagyon fontos, hogy az ÉLet-et válasszuk, hogy
visszatérjünk saját testünk tiszteletéhez, gyógyításához és azokhoz a
képességekhez, amit az őseink családjaiban, nagymamáktól kezdve
generációkon át adtak át lányaiknak a Törzs tisztelt és szeretett tagjai.
Simon Szilvi Hazatérésről szóló írás a 4. oldalon olvasható>>>

Kapcsolatunk a Természettel
Az évkör, ahol az Istennők hathetente váltják egymást, megmutatta, hogy
mely Istennő időszaka miről is szól, milyen minőséget hordoz és hogy azaz adott időszak, hogyan hat ránk és hogyan hatott anno, mikor még az
ember együtt élt-rezgett a természettel. Amikor még tisztelte a
természetet és a táplálékát onnan szerezte, akár vadászattal, akár
földműveléssel… emlékezik Mudra Zita papnővé válásának kezdetére.
A Kapcsolatunk a Természettel című írását a 10. oldalon találod>>>

Oldal 2

Beköszöntő
A Női-Erő-Forrás magazin egy különleges, lélekhúrokon játszó számát
szültük most meg, melynek a Női Őserő, avagy a női erő ősforrása, és
vele a Természeti Asszony áll.
Áprilisban már erőre kapott a tavasz, a fák zöldellnek, a virágok
egyre-másra nyílnak. De áprilisban van a Föld napja is (április 22én), melyen kicsiny világunkban odafordíthatjuk figyelmünket a
nekünk otthont és táplálékot adó FöldAnyára is.
FöldAnya, a vele való kapcsolódásunk nekünk nőknek magától értetődő,
hisz ősidőktől fogva a szívünkben dobog, a testünkben lélegzik a bennünk
élő természeti asszony által.

Pozsgai
Nikoletta
személyiség
integrációs
tréner,
kineziológus,
női
önmegvalósítás
specialista

Clarissa Pinkola Estés írja a Farkasokkal Futó Asszonyokban:
„Amikor a nők helyreállítják, kapcsolatukat az Ősi
Természettel, olyan állandó belső figyelőt, tudót, látót, bölcs
jóst, ösztönzőt, belső érzékelőt, alkotót teremtőt, ötletadót és
meghallgatót mondhatnak magukénak, aki a vibráló életet
sugallja, e felé irányítja és sarkallja őket belső világukban
éppúgy, mint a külsőben. Amikor a nők a Természeti
Asszonnyal vannak együtt, e kapcsolat fénye sugárzik róluk.
Ez a zabolátlan ősi tanító, anya és mentor támogatja mindig
belső és külső életüket.”
A Természeti Asszony erőtől duzzad, dinamikus, és oda meri bízni
magát
az
áramlásnak.
Tisztában van belső erejével,
teremtőképességével és gyógyító létével. Szerelemben van önmagával és a
világgal, ezért képes meglátni a valóságot. Ismeri magát és létörömben él,
a gyönyörök tavába vezető utat bátran megmutatja és oda a sellő dalával
hívja szerelmét.
A Föld, a természet ereje belső erőnk kiapadhatatlan forrása is
egyben. A Föld ébredésével a tavasz megújulásában a Természeti
Asszony, a női lélek forrásaként hazahív bennünket…
önmagunkba. Egy dolgunk van, mégpedig az, hogy újra
megtaláljuk az utat befelé, s vele megengedjük önmagunknak,
hogy valóban létezzünk és élvezzük az életet.
Fogadjátok szeretettel lélekből,
a szív kertjében született írásainkat, mely
a belső erőforrásaid felébresztésére hív!
Pozsgai Nikoletta főszerkesztő
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Csörgedező Ősforrásunk Nyomában
Ebben a számban személyesebb megnyílásokat, amolyan lélekvirágokat találsz.
Fogadd őket szeretettel! Kezdetnek egy korábbi versemet nyújtom át Neked, mely
eszenciája annak a testi-lelki folyamatnak, ami a belső erőforrásaink megtalálásáról
szól. Arról az utazásról, mely tele van változásokkal, örömökkel és könnyekkel,
önmagunkra ismerésekkel mások arcában és cselekedeteiben, igaz egymásra
találásokkal, megnyílással és béküléssel… önmagunkkal és a világgal. Egy út, mely az
emlékezésre tanít és melyen előrehaladva egyre szabadabban lélegzünk, egyre
valódibbá merünk válni és elfogadjuk az erőnket!
Keressük azt, amik és akik igazán vagyunk…
Keressük a saját nyomainkat, melyek visszavezetnek önmagunkba
Út közben minden egyes lélekvirágon talált cseppet magunkba szívunk
Barlangjaink mélyén lelkünk hívószava dobban
A forrásunka vágyunk…
Az erőnkbe hív a szívünk
Életünk minden lélegzete, édes csókja, sós könnye,
odaadó érintése, szerelmünkkel való egybeolvadása
valóra válni készülő önmagunk üzenete
Figyelj csak… a csendben meghallod a teljességed
Figyelj csak… nem kell tanítsak semmit…
Figyelj… csak engedd a megnyílást…
Csak hagyd el a védekezést és a harcot
Csak engedd meg, hogy szeress s hogy szeressenek
Csak engedd be magad a szívedbe…
Ősforrásod ismét zubogva tör fel
s áramlása megtart, körülölel
Mindent, mi nem vagy, elsodor
Utat a szívednek és lelkednek így ad
Gyönyör-ragyogó önmagad!
Nyisd ki hát a kapukat és tárd ki szívedet,

Egyik kedvencem:
A. Andrew Gonzalez
’Yemanja’ című alkotása

Engedd be Önmagad!
Pozsgai Nikoletta, 2006.
A Női Őserőről, kreatív -és teremtő erőnkről, az önmagadba visszavezető
útról és mindezek fizikai világunkban való kinyilvánításáról tanulhatsz
a Női Önmegvalósítás Tanfolyamon>>> május 3-tól!
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Hazatérés
Szép tavasz van, sétálok.. és magamba szívom a levegő frissen vizes
illatát, a madarak élénk énekükkel kísérik lépteim. A hegyek lassan
öltözködnek, de a közeli bokrok, fák, pezsgő életörömről tanúskodnak. A
rügyek számos formát öltenek, a karcsú nyílhegytől az erős-kövérig a
létezés finom energetikája ezerféle módon szövődik, ébred. Kertemben
óvatos színekkel készülődik a vén sárgabarackfa, s tündöklő finomsággal
pompázik a halványsárga nárcisz. A Természet ébredezik, dongók
döngicsélnek és a virágok már keresik ez évi ruhájuk lüktető színeit.
Simon
Szilvia
Meseszövő,
sámán,
az Istennő
papnője

Az ég kékjét fürkészem és az ébredő tavasz izgatott nyüzsgését figyelem.
Itt az idő, hogy ledobjuk magunkról téli, meleg ruháink és szaladjunk
egyet a gyep simogató zöldjén. Meztelen talpunk finoman érinti meg a
föld felső rétegét.. de valójában, minden lépésünkkel magnetikus
varázslat részeseivé válunk! Mert valahonnan a Föld mélyéről, a föld
méhéből varázslat száll fel, s a finom gyökereken át feljut a felszínre,
megmutatva magát a változó tájban.
Földanya ott ül, szépséges kuckójában és ősi, bölcs szemeivel
minket figyel, tudása mindent áthat, áramló ereje egy vénséges,
de az életet alapjaiban meghatározó női minőség.
Ki is Ő? tudunk-e kapcsolódni hozzá? Földanyát a mítoszok, mesék
világában sokféle néven nevezték és nevezik ma is: Földanya, Gaia,
Dodona, Mawu, Pacsamama. Mit jelenthet Ő számunkra? Miért
fontos, most 2010-ben is kapcsolódni vele?
Földanya a bolygó lélegző, élő szellemisége, Ő a Nagy Anya aki
életet adott nekünk, világunknak, álmainknak. Ő az akinek testéből
minden megszületik, s a hanyatlás ideje után, az utolsó kapu átlépésével,
minden visszatér. Benne mindazok a női minőségek megjelennek, melyek
végig kísérik életünket. A születés, a kezdet , az érettség, a
termékenység, a visszavonulás , energiája. A Természet nagy tanító és a
biológiai sokszínűség megőrzése komoly kihívás a mai mindennapokban.
Gaia zöld ruhája fogyatkozik:
"az erdőirtás globálisan nézve riasztó
méretekben folyik, évente 6 milliárd hektárnyi
őserdő tűnik el bolygónkról. Ezen belül is Afrika
és Dél-Amerika, illetve Ázsia egyes területei szenvedik el a legnagyobb
veszteséget, a kép azonban kontinensenként erősen változik."
A hétköznapi zöld cselekedetek és a Földanya szellemiségéhez
való kapcsolódás egy ősi aspektusnak más-más arca. A
gondoskodás velünk született emberi tulajdonság, női testünkben
hordozzuk, az anyává válás folyamataiban is velünk van, de minden
kreatív megmozdulásunkban is.
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Gondoskodásunk a szeretet-energiáját tükrözi és cselekedeteink visszahatnak lelki,
szellemi, érzelmi életünkre. Amikor a Föld teste szét van szabdalva, a mi női testünk is
szenved. Őszintén hiszem, hogy a testünk gyógyítása, méhünk gyógyítása visszahat a
bolygóra, a Földanya erejére.
Test, lélek, szellem hármasságáról beszélnek a tanítások és
mai modern, természetgyógyászat is használja ezeket a
fogalmakat.
Az ősi női bölcsesség, a belső látás képessége ott van
bennünk, mai korunkban fontos felszínre hozni és
érezni az Ősanya erejét, ami átfolyik testünkön és
aranyszín vibrációjával feltölt minket.

A biológiai Természet mögött ott lapul az a szellemiség, az a tünékeny játékosság, amit
gyerekkorunkban élesen láttunk, a tündérek, erdei manók birodalma. Ezek a
finomenergetikai lények ma is továbbszövik az élet hálóját.
Nekünk, nőknek nagyon fontos, hogy az ÉLet-et válasszuk, hogy
visszatérjünk saját testünk tiszteletéhez, gyógyításához és
azokhoz a képességekhez, amit az őseink családjaiban,
nagymamáktól kezdve generációkon át adtak át lányaiknak a
Törzs tisztelt és szeretett tagjai.
Tavasz van, a megújuló élet csodája. A Kör tovább forog, a ciklusok megismétlik
táncukat. A Természeti Asszony tovább őrzi, fonja és vágja a létezés színes szálait.
Vegyünk részt ebben a csodában, járjunk mezítláb a füvön, nevessünk sokat, ültessünk
virágokat, énekeljünk, táncoljunk, alkossuk meg saját Szertartásaink. Mosolyogjunk
Földanyára és egy nap meglátjuk arcát a rögök borította föld barázdáiban, a levelek zöld
susogásában, a kecses őzek futásában.
Egy nap felmegyünk lelkünk hegyi tisztására, elővesszük dobjaink és újra hívjuk Őt, s
akkor megérezzük majd szárnyaink erejét és bátran repülünk tovább sorsunk útjain.

Szeretettel:
Simon Szilvia

Egy csepp csupán, mégis az élet
lüktetése s vele minden
gyönyörűsége tükröződik benne

sámán, meseszövő,
az Istennő papnője
www.foldanyamiszterium.com

„Földanya táncol
vele táncolok
Földanya énekel
vele dalolok
Földanya tanít
őt hallgatom.
Földanya az
én otthonom.”
Simon Szilvia
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Hasznos Írások a N.Ö.K.oldalán
Legfrissebbek:
Nézz bele a szüleid által tartott tükörbe!>>>
Nyílt válasz: Mit csinálsz Nikol, amikor nem a N.Ö.K.-kel foglalkozol?>>>
Érzelmi elfojtások, maszkok helyett: Valóság!>>>
A Női Önszabotázs okairól szólók:
Vajon, mi nők, miért nem éljük álmaink életét? (A Női Önmegvalósítás
Kincsestár 2 éves kutatásának összegzése 1.rész)>>>
Mi nők, miért nem éljük azt az életet, amit szeretnénk? (2.rész)>>>
Mi NŐK, miért nem éljük vágyaink életét? (3.része)>>>
Mi Nők, miért nem éljük álmaink életét? 4. rész>>>
Mi Nők, miért nem éljük álmaink életét? kutatásösszegzés 5. rész>>>
Teszteld magad itt és most: Te milyen mértékben szabotálod magad?>>>

FöldKöszöntő
Április 22-e a Föld Napja!
Emlékezz meg Te is a Földről, szentelj egy kis időt arra, hogyan tudnád jobban óvni
környezeted, saját tested. Remek alkalom ez a nap a Föld Gyógyító meditációkhoz, akár
önmagadban, akár csoportokhoz csatlakozva.
Annie B. Földanya című verse szabadfordításban, és FöldAnya című képe
Köszönöm, hogy teret és alapot adsz léteznem
Köszönöm a békességed és a hited
Köszönöm minden szereteted
Köszönöm, hogy általad kapcsolódhatok az éghez
Köszönöm, hogy része lehetek a kozmikus táncnak,
hogy békés vagy és oly gyönyörű,
lehetőséget adsz nekem, hogy meglássam a teljességet
felfedezve, hogy részed vagyok s benned élek.
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A Női Természet
…vagy a Természet és a Nő, a Természeti Asszony, a természetes nő, a saját női
természetünk… több jelentéstartalmú összekapcsolódást jelez e két szó egymáshoz
illesztése. Vajon azért, mert tulajdonképp nem is különböznek? A Nő és a Természet – egy?
Földanya, Mother Nature, Gaia, Terra, Pacha Mama, Nagy Istennő, Szent Tehén, Magna
Mater -csak néhány az ősi kultúrákban tisztelt Anyaistennő elnevezéseiből. Az Anya, a
Föld - megfoganás és teremtés, táplálás és növekedés, aratás és elmúlás, pihenés majd
újjászületés…a Természet rendje szerint.
A nő az élet eredője, és fenntartója, ciklikusan járja köreit, ahogy a természetben
az évszakok követik egymást. A természet szétválaszthatatlan egysége, mint az
élet és a halál, a teremtés és a pusztítás ellentétpárja egyesül az Anyaistennő
alakjában. Attribútuma a kagyló, a víz, a barlang, az edény, a Hold, a virág, a bőségszaru,
a gabona, a harang, a gyümölcs, a termés… A virágzó, termő fák, ágak, valamint a hegyek,
amelyekből az éltető források, patakok erednek, szintén utalhatnak rá. Szimbolikája az
elemek közül a víz és a föld - úgy a termő, mint a pusztulás után mindent elnyelő anyaföld
is - jelentéseihez kapcsolódik.
A Víz és a Föld - az áramlás és a nyugalomban levés, a
folyamatosság és az állandóság, a kiszámíthatatlanság és a
biztonság

–

a

Nő

lényének

alapvető

ambivalenciáját

jelképezik. Így alkot teljes egészet…így sokszínű, sokoldalú,
mindig más csillogását mutatva a drágakőnek, ami ő maga,
a természet kincse.
Számomra a Természet és az Ember ( legyen az férfi avagy nő ) összefüggése a
megújulás állandóságát jelenti…a folyamatos, örömteli változást. Az az ősi ösztön,
ami a Föld gyermekeiben élő és eleven – gondoljunk itt növényekre vagy állatokra,
valóságos vagy mitológiai lényekre – bennünk is ott rezeg. Sokszor nem érezzük, de
intuitívan mégis halljuk halk szavát…amikor képesek vagyunk kitekinteni a mindennapok
köreiből, és meglátni a virágok csodáját így tavasszal, vagy elgondolkozni, hogy a
Természettől elszakadt lényünk mégis mennyire együtt lüktet az élet folyamatosan változó
és mégis állandó ritmusával…hogy a földet mozgató és megújító erők mennyire mozognak
bennünk is, a mindenütt jelenlévő szinkronicitásban.
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Az írásra készülődő gondolatokkal a szívemben, ma délután kisfiammal egy világatlaszt
nézegettünk. Rácsodálkoztam a Föld ábrázolására, a keresztmetszeti rétegekre, a belső
központi tűzmagtól az éteri levegőszintekig, a fokozatosan alakuló és végül számtalan
formában megjelenő tájakra, az élet milliónyi formájára és kifejeződésére.
Tudjuk már, hogy testünk energetikailag is több rétegből épül fel, a fizikai síkoktól az
auráig és még azon túl, a testi szintektől a lelki, szellemi szintekig.
Tudjuk, hogy az energiaáramlások gócpontjain, a csakrákon keresztül összeköttetésben
vagyunk a különböző minőségekkel. Gondolhatunk a belső tűzre, mint a Föld mélyében
fortyogó

magmára…gondolhatunk

a

finom

tökéletességre,

ahogy

testünk

minden

porcikájában és sejtjében leképeződése valami magasabb rendű, szellemi összhangnak…
miként bolygónk is. Gondolhatjuk akár, miként a Gaia-elvben, hogy a Föld és a rajta élők
nem

különálló

individuumok,

egymástól

független

létezők,

hanem

folyamatos

kölcsönhatásban lévő, egymásra gondolati és érzések útján is ható élőlények. Gondolhatjuk,
hogy egyek vagyunk a Földanyával, a Természettel…egymással, mindenkivel…és legfőképp
magunkkal.
Egységben lenni a külső és belső önmagammal, hidat építeni a
kint és a bent között…nyugalommal és pozitív hittel szemlélni és
átélni a változásokat…magunk lenni a változás…az Átváltoztató.
Megélni a végleteket a születés és a halál között…és megélni a köztes állapotokat. Megélni
a változások szélörvényében a hurrikán belsejében lakozó csöndet, majd együtt sikoltani,
eggyé válni a viharral… átélni a szellemi átváltozást, a fejlődő-feloldódó átváltozást, a
megtartást-megszabadulást…

megélni

saját

varázslatos,

ellenállhatatlan

személyiségjegyeinket. A Természet önmagát kibontó rendje során átélni önvalónk
kifejezésének szerepeit, a lelki átnemesülést az életkörön keresztül.
Élet-teljességünk

ösztönvilágának

mélysége

és

szellemiségének

magassága

csodálatot rejtő varázslat: ’az űr nagysága, fénye összehúzódva bújt élő szirmok
közé ’.
Annyi mindent lehetne írni még…mindenkit buzdítanék arra, hogy saját magában tovább,
vagy újragondolja ami megérintette… Fontosnak tartom azt is, hogy a megtartó gyökereink
és a felemelő, reptető szárnyaink ereje egyensúlyban legyen...hogy legyünk saját testünkön
keresztül kapcsolattá ég és föld között. Így most a havi jógagyakorlatként a Fa tartást
( Vrksasana ) javaslom.

>>>
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’Élni egyedülállóan, szabadon, mint a Fa, és testvériesen, mint az Erdő’ - mondja a
gyakorlathoz kedves jógaoktatóm. Ez a testhelyzet javítja az egyensúlyérzéket, segít
kialakítani a testi-lelki kiegyensúlyozottságot.

GYAKORLAT:
Faállás
Kiinduló helyzet: alapállás (Tadasana), azaz egy egyenes,
medencét előrebillentett, vállat hátracsavart, állat behúzott,
teljes talpon való állás. A testsúlyt lassan a bal lábra toljuk,
megtartva a kiegyenlített, statikus állapotot. Aztán lassan
felemeljük a jobb lábunkat és felhúzzuk egészen addig, hogy
a sarok a belső combtőhöz támaszkodjon.

Majd

két

tenyerünket

üdvözlő

kéztartásban

mellkas

előtt

összeillesztjük

a

szívcsakránknál. Belégzés közben nyújtózkodunk felfelé... a légzés folyamatos,
tekintetünk egy pontra szegeződik. Lazítunk és figyeljük a testérzeteket, majd a
gyakorlatot a másik lábbal is elvégezzük. Időzzünk el gondolatainkkal eme gyakorlat
gyönyörű szimbolikájánál is!

Sok szeretettel kívánok harmonikus, örömtelien virágzó napokat:

"Én vagyok a vaskos törzs, a virágfakadás,
rajtam újulnak mindenek.
Én vagyok a termőföld, eső-járta és meleg
bennem szánt az eke éle."
Gergely Anna
www.shantijogastudio.hu

Weöres Sándor
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A Természet és az Ember kapcsolata
Amikor elkezdtem az Istennő útját járni és tanulni az évkörről,
akkor kezdtem átélni és érezni, megtapasztalni a természet
kapcsolatát az emberrel, saját magamban. Az évkör, ahol az
Istennők hathetente váltják egymást, megmutatta, hogy mely
Istennő időszaka miről is szól, milyen minőséget hordoz és hogy azaz adott időszak, hogyan hat ránk és hogyan hatott anno, mikor
még az ember együtt élt-rezgett a természettel. Amikor még
tisztelte a természetet és a táplálékát onnan szerezte, akár
vadászattal, akár földműveléssel.
Mudra Zita
Istár
papnője

Én magam vidéken nőttem fel, mégsem tudtam eddig értékelni azt, amit
kaptam, sőt, a földművelést egyenesen utáltam. De ez talán annak is volt
köszönhető, hogy az én szüleimnek, nagyszüleimnek a földmunka csupán a
megélhetést jelentette, a vidéki élet, pedig nehézséget.
Egy ideje visszatértek hozzám könyv és gyógyítók által a sámán Asszonyok.
Az indián és egyéb kultúrák beavatási szokásai, rítusai. Hihetetlen
vonzódást kezdtem irántuk érezni és végre megértettem, hogy miért.
Nemrég egy konferencia keretén belül, lehetőségem nyílt arra, hogy
találkozzam egy amerikai indián férfivel. Aki, a puszta jelenlétével
valami hihetetlen őserőt sugárzott. Ahogy elkezdett mesélni, az
életéről egy bölény bőrön ülve, körülvéve a kis szakrális
eszközeivel, áradt belelő az energia és a történet életre kelt.
Láttam a vágtató bölénycsordát és az amerikai pusztaságot, a napot, a kék
eget és éreztem az ottani illatokat. A saját beavatásáról mesélt, arról hogy a
mestere kiküldte egy hegyre, négy napra és ott nem evett és nem ivott az
alatt az idő alatt, hanem befelé figyelt. Jelen volt körbe véve a természettel,
állatokkal és ő először meg volt rémülve. De az első kint léte nem sikerült,
mert nem tudott kapcsolódni magával és a segítőivel. Aztán a mester újra
kiküldte most már hat napra és akkor történt meg az áttörés, mikor
valóban képes lett lecsendesíteni az elméjét és befelé figyelni, kapcsolódni
magával és az őt körülvevő segítő szellemekkel.
A természet ebben tud nekünk (leginkább) segíteni és ezt magamon is
tapasztaltam. A városi élet, a rohanás, a stressz, az állandó zaj
körülöttünk, elveszi az erőnket. Ahhoz, hogy újra emlékezni
tudjunk, és magunkra találjunk, ahhoz szükségünk van arra, hogy
ki tudjuk kapcsolni az elménket, lecsendesedjünk.
Amikor kimész egy erdőbe vagy akár egy
rétre, víz mellé, akkor figyeld meg, hogy egy
idő után elkezdesz lenyugodni. A levegő a tűző
nap, a föld a víz mind támogatják, azt hogy szinte
lefejtsék az emberről a stresszt. Még a légzése is
lelassul az embernek. Ha elkezdek más szemmel
figyelni, akkor észre tudom venni a fa és a növények
lelkét, és hogy mi módon tudok velük kapcsolódni.
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A növények alig várják, hogy segíthessenek az embereknek és kapcsolódjanak
velük. Ez nagyon egyszerű oda mész akár egy fához, köszöntöd őt és egyszerűen csak
ráteszed a kezed, vagy megöleled őt. Fantasztikus érzés, „hallani”, érezni őt. Mint tudjuk a
víz, pedig az egyik legerősebb érzelmi tisztító. Amikor fáj a szívem, vagy bánatom van,
zaklatott vagyok, gyakran megyek ki a Duna partra. Utána mindig megkönnyebbülve és
szinte szárnyalva térek haza.
Ha valaki pedig még mélyebbre szeretne menni, akkor különféle módon lehet
kapcsolódni, állatszellemekkel, akik szintén segítők. Az indiánok, szintén nagyon
tisztelik az állatokat is. Azokat az erőket, ami egy állatban laknak, segítségül hívják. Egyegy ilyen segítő állatszellemmel találkozhatunk meditációban vagy akár egy sámán utazás
alkalmával. Érdemes őket szintén segítségül hívni ma is, ha szeretnénk kapcsolódni
egy elfeledett erőnkkel, vagy valamiben szükségünk van annak az állatnak a
támogatására, tanítására. Csodálatos történet és mindenkinek tudom ajánlani Lynn V.
Andrews: A varázslóasszony legendája című könyvet.
Illetve nem kell elmenni messzire, mert itt nálunk is vannak sámánok, akik segítenek
emlékezni. De akár magunk is megtehetjük azt, hogy egyszerűen csak pár napra elvonulunk
egy olyan helyre, ami nekünk kedves, legyen akár egy erdő, akár vízpart. A lényeg, az,
hogy magunkkal és a természettel kapcsolódjunk. A mobiltelefont és egyéb zavaró
dolgokat, hagyjuk otthon. Semmi másra ne figyeljünk, mint magunkra és minden zavaró
tényezőt abban a pár napban iktassunk ki. Lehet, hogy elsőre nehezen fog menni, de ha nem
adja fel az ember, akkor hihetetlen élményben lehet része.
Áldás
Mudra Zita Istár papnője www.gyogyitokapu.hu

Havi tanácsok és tippek:
Engedd meg magadnak, hogy a februári minőségek
segítségével meginduljon benned az életerő áramlása!
Ajánlott Gyakorlatok:
1. Teljes jógalégzés a szabadban
2. Integrációs légzés az érzelmi
hullámok és stresszes időszakok
közepette
3. Menj ki a szabadba, sétálj,
szaladj és ölelj meg egy fát,
simogasd meg a friss, üde-zöld
füvet, engedd be a napsugarat!
Figyeld a madarakat és
szívedben
szállj
velük
szabadon! Ha az idő engedi
feküdj le, pihenj, töltődj,
olvasgass egy kicsit!
Ha kérdésed van a tanácsokkal kapcsolatban Nikolettnek
megírhatod: npozsgai@noionmegvalositas.hu
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Május 3-án ismét indul:
A Női Önmegvalósítás Tanfolyam
Elérkezett az ideje, hogy az eltelt idő tapasztalatait beépítve, a modern idők lehetőségiet
is figyelembe véve harmadszorra is Női Önmegvalósítás Tanfolyam induljon!
A tanfolyam 4 pillérre épül, melyek mindegyike alapvetően szükséges
ismereteket, készségeket tanít, ahhoz, hogy a 21. században nőként
kiteljesedhessünk: rátaláljunk önmagunkra, belső erőforrásainknak újra tudatában
lehessünk, miközben női értékeinkre és pozitív énképünkre, gyökereinkre építve nőként
megvalósítjuk álmainkat a fizikai síkon is az életünk minden területén. Hiszen fontos,
hogy megtaláljuk társunkat, a kapcsolataink kölcsönösen építők és segítők
legyenek, valódi hivatásunkat megtalálva szenvedélyből munkálkodjunk,
kiteljesíthessük tehetségünket, erősségeinket, mindeközben pedig képesek
legyünk élvezni az életet, örömöt adni és elfogadni, a szexuális-kreatív
energiánkat gyógyító szerelemben és az alkotó-teremtő folyamatainkban
egyaránt felhasználni.
A N.Ö.T. 4
modulja,
melyek
külön is
elvégezhetők!

A modulok
fókuszai a
teljes
folyamatot
felölelik:

A kiegészítő
elemek a
teljes
tanfolyam
során
elérhetők
lesznek!

Bővebben:
Olvass
tovább itt!
>>>

Mi teszi különlegessé és igazán hatékonnyá ezt a képzést?
1. Online és Valós Találkozási alkalmakat biztosító kombinált képzés
A 4 fő pillér elméleti tudásanyagát az internet segítségével, zárt oldalon keresztül,
két naponta érkező leckék segítségével tudod elsajátítani. Így lehetőség nyílik arra, hogy a
személyes találkozási alkalmak (egész napos szemináriumok, tréningek, klubszerű esti
programok) valóban a tanultak összerendezését, mélyebb megértését segítsék,
gyakorlat -és „megélés” orientáltak tudjanak lenni.

2. A női sajátosságok alapján összeállított tanítási mód és „tananyag”.
3. Intim és egymást támogató női közösség megtartó és ösztönző ereje
4. A személyes fejlődésedet segítő szakértők és terapeuták jelenléte
A tanfolyamról bővebb tájékoztatást találsz ide kattintva:

Női Önmegvalósítás Tanfolyam Május 3-tól!>>>
Várjuk érdeklődésedet, kérdéseidet az npozsgai@noionmegvalositas.hu e-mail címen!

A 2010. április havi Női-Erő-Forrás ingyenes, havonta
megjelenő, női önfejlesztő e-magazint olvastad, mely a
Női Önmegvalósítás Kincsestárának Magazinja
A nőként való kiteljesedésedért és a női lét csodájának megélésért!

Miért nem éljük álmaink életét, mi nők?
Kutatási eredmények, melyben a női önszabotázs
legfontosabb 5 okáról nézhetsz meg rövid videó
összegzéseket.
De a miértek felismerése után sem hagylak magadra, már
4 megoldás közül választhatsz :

Hogyan élheted meg álmaid életét?
1. Május 3-án újra: Női Önmegvalósítás Tanfolyam,
mely 4 fő pillérével a női kiteljesedésedhez ad
kulcsokat, módszereket és elméleti hátteret:
1.Pillér: Pozitív Énképfejlesztés,
2. Pillér: Női Célmegvalósítás,
3. Pillér: Önmenedzsment Nőknek,
4. Pillér: Női Teremtő Erő
2. Váltsd Valóra Életed! című könyv 1. része, mely a
célmegvalósítás mesterkulcsait adja át, munkafüzettel
és motivációs segédletekkel már kapható!
3. Személyiség Integrációs Tréning: az életedben
működő önszabotázs és kudarcok okának feltárására
és oldására kifejlesztett hatékony módszer
4. Kineziológia kezelés és a SzInT egyéni terápiája:
egyénre szabott speciális oldási módszerei, melyekkel
a múltbéli blokkokat, stresszeket tudod oldani!

Áprilisi Programok:
Április 17. szombat,
9:30-17:00
Személyiség Integrációs
Tréning, nyitott.

Április 17. szombat,
18:30-21:00
Vízmeditációs program: az
ősbizalom és a
bőségtudatosság erősítése
áll a fókuszban! (sekély vizű
medencében:)

Májusi Előzetes:
Május 3-án indul a Női
Önmegvalósítás Tanfolyam,
mely az online átadható
elméleti tudást személyes,
valós életbeli
találkozókkal ötvözi!
További információ:
Női Önmegvalósítás
Tanfolyamról bővebben>>>

Készítette:

Elérhetőségek:

Pozsgai Nikoletta

Telefonszám: 06-70-336-35-29

A Női-Erő-Forrás havi e-magazin szerkesztőtulajdonosa, Személyiség Integrációs tréner,
kineziológus női önmegvalósítás specialista

E-mail:
npozsgai@noionmegvalositas.hu
Honlap: www.noionmegvalositas.hu

Ajánld, küld tovább
Barátnőidnek is!

Minden Jog Fenntartva! Pozsgai Nikoletta www.noionmegvalositas.hu 2009.-2010.

