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Beköszöntő 

Női - Erő - Forrás E - magazin 2.évfolyam 3.szám  

Egy különleges Női -Erő-Forrás számot olvasol most. Egy olyat, ami 

teljességgel  a Nőt ünnepli, aminek minden egyes sora erőt ad, 

büszkévé tesz arra, hogy NŐ vagy minden sejtedben, minden 

rezdülésedben.  

 

Született Nő vagy….születetten csodálatos és 

megismételhetetlen.  

 

Kortól, magasságtól, súlytól, foglalkozástól, családi állapottól és 

minden más skatulyától függetlenül igazi nő vagy. Szeretném, ha 

tudnád, hogy bárhová is születtél, tépett bár ezer viharos szél, 

szereztél sebeket százával, az évek során megtépázódott önmagadba 

vetett hited és másoknál kerestél menedéket, vagy éppenséggel 

megerősödött benned, hogy csak magadra számíthatsz... 

 

Erő lakozik benned és megannyi kincs!  Mindezekről tudom, 

hogy tudsz, ott mélyen legbelül. Nőnapon —és minden további 

napon:), ünnepeld létezésedet, nőiséged csodáig és a belőlük 

fakadó lehetőségeket. 

 

Inspiráció a benned élő gyönyörű és erős nőnek...ez a márciusi szám 

célja! Ezúttal ketten írtuk a számot, de biztos vagyok benne, hogy 

bármelyikőtök ki tudná egészíteni a maga csodájával, történetével és 

megéléseivel! Ha úgy érzed, hogy szeretnél a nőtudatunk erősítéséért 

tenni, bátran keress meg! Megtaláljuk a módját, hogyan tudsz Te is a 

nőiség kibontakoztatásában segédkezni:) 

 

Fogadd szeretettel a csodálatos nő számot.. 

 

...és érezd a nők összetartozását, a NőVérséget feléd áramolni! 

 

 

 

Pozsgai Nikoletta főszerkesztő 

Pozsgai 

Nikoletta 

személyiség 

integrációs 

tréner, 
kineziológus,  

női 

önmegvalósítás 

specialista 
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Egy nő… A nő… IstenNő 

 

A nő kapu a mindenségbe, átjáró dimenziók között.  

A nő bölcs, önmagától minden sejtjében érezve tud. 

A női öl befogad és feltölt, szenvedélyt szít, kéjt hoz és szerelmével 

gyógyít. 

A női öl befogad, táplál és oltalmaz.  

A női öl életet ad. 

A nő, ha kell csendes és elfogadó. Ha kell erős, szívós és rendíthetetlen. Ha 

kell „halált tisztelő bátorsággal” anyagtigrisként harcol, ha kell 

szenvedéllyel a férfi húsába harap. 

A nő belül hall és szívében él. 

A nő erőforrása a férfinak, a gyermeknek, az életnek és vele a 

mindenségnek. 

A nő veled érez, s ha kéred veled sír, ha elfogadod bölcs útmutatást ad. 

A nő, ha kell felemelt fejjel és egyenes derékkal, mégis alázattal szolgál.  

A nő, hallgat, sír, virraszt, zokog, pityereg, könnyel szárítja fel bánatod. 

A nő nevet, édesen mosolyog, ösztönzően bólogat, kacéran felkacag. 

A nő nem csupán nő... Istennő ő! 

 

 

... és Te hogyan látod, milyen szerinted az igazi nő? 

A kérdések kérdése, ha nőkről van szó.... ha nők között vagyunk, ha férfiak beszélgetnek, 

ha nők és férfiak egymás szemében kutatják a választ...vajon van-e igazi nő, vagy 

mindenkinek más az igazi... 

Vénuszi erotikus? 

Anyatigris vagy gondoskodó tyúkanyó? 

Harcos amazon vagy inkább törékeny tündér? 

Furfangos vagy kreatív? 

Titokzatos és talányos? Talán  szeszélyes? 

Netán mind együttvéve  attól igazi, hogy ezerarcú? 

Esetleg szerepfüggő? 

Eredjünk a nyomába! Egy izgalmas mini-kutatásba hívlak, oszd meg velem és a 

többiekkel, hogy szerinted mitől nő a nő és milyen az igazi nő! 

Szerinted milyen? 

A válaszaidat az Igazi Nőről szóló kérdőívben ide kattintva tudod megadni>>> 

http://spreadsheets.google.com/embeddedform?key=prKOGVjoi_GgmU94KR4waPQ
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A SzuperNő és a Női Önmegvalósítás 
 

Egy mai modern nőnek számos életkihívással kell szembenéznie. Nem elég, hogy a 

konvencionális szerepeit elvártan teljesítenie kell, mindemellett a munka világában is 

érvényesülnie kell. Méghozzá úgy kell előrejutnia, hogy a férfiarcú 

karriergondolkodásban hátrányos megkülönböztetéssel kell megküzdenie. Ugyanazon 

időben részt kell vállaljon a család ellátásában és eltartásában is. 

 

A nő alkalmazkodó fajta.  Rugalmasan alkalmazkodik a változó világhoz, dolgozik és pénzt 

keres. Mindezzel még nem is lenne gond. A fő aggodalmam az, hogy az alkalmazkodó 

folyamatának az irányelveit a modern, még mindig férfiarcú társadalom szabja meg és 

a megfelelési kényszerek sokasága kötheti gúzsba a sok fronton teljesíteni akaró nőt. 

 

A megannyi szerepben való egyidejű megfelelési vágyat javarészt össztársadalmi 

elvárás gerjeszti: 

 

1. A gyermektelen nő keresztje 

„Ha már van gyermeked, számítasz a nők között”.  Egy nőnek ma anyává kell válnia, ahhoz, 

hogy elismerjék mint nő. Ezen elvárás miatt a nők kétségbe vannak esve, ha nem szültek még 

gyermeket, de már közelítenek a negyvenhez. Pedig értékes nő lehet valaki akkor is, ha még 

nincs gyermeke, vagy nem is lesz neki. 

 

2. A családos nő keresztje 

„Van gyermeked? Hmm. Meggondolom, hogy téged választalak -e munkatársnak”. A 

hagyományos értékrendszerrel ellentétben, szigorúan gazdasági szempontból 

megközelítve a kérdést, a nő még mindig másodrendű állampolgár, pont az anyai szerepköre és a 

munkából való távolmaradás és a kihagyások ideje miatt. 

 

Ezen két alapelvárás miatt, a hivatásában is előrejutásra vágyó modern nő elsőrendű 

keresztje, hogy egyszerre legyen jó anya és munkaerőpiaci főszereplő is. A család és a 

munka összeegyeztethetősége megoldható, de komoly prioritássá és életszervezési kritériummá 

kell válnia a nő életében. 

 

Nem véletlen az sem, hogy azok a nők, aki magasabb önértékeléssel rendelkeznek és jobbak az 

önérvényesítő képességeik, gyakran pont azért indítanak vállalkozást, hogy a két területet össze 

tudják egyeztetni. A vállalkozói életformával újabb kihívásokkal tetézik a már meglévőket, de 

ugyanakkor legalább kiutat jelentő lehetőséget is teremthetnek önmaguknak. 

 

3. A trendkövető, csinos és jó testű nő mítosza 

A média által közvetített és gerjesztett elvárások alapján egy nő tartsa karban a testét minden 

tekintetben, legyen fitt és jól ápolt, csinos és divatkövető, ugyanakkor a tipikus nőies 

tulajdonságoknak se legyen híján, legyen kedves, megértő és gondoskodó. ...de mindezt, hogyan 

tegye meg egy nő mondjuk három gyerek és egy állás mellől? Ez sem lehetetlen, de ha kényszerré 

tesszük már meg is betegíthet. 

 

4. Az odaadó, gondoskodó, és jól főző nő mítosza 

A férfi elvárásai alapján a nő tudjon főzni és gondoskodjon a férfiról, a gyermekeiről, 

mindeközben legyen odaadó szerető és persze járuljon hozzá a költségvetés bevételi oldalához is. 

Nos, ugye itt már tényleg szupernői adottságokra és megoldásokra lehet szükség! 
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Ha a modern nővel szemben támasztott elvárásokat vesszük sorra, gyakorlatilag egy 

átváltozóbajnok szupernőt keresünk és talán szeretnénk magunkból varázsolni!  

 

Ha érdekel a téma olvasd el a szupernős bejegyzésem: Az elvárás nem 

kevesebb: Legyél Szupernő! Tényleg ez kell?>>> 

 

Vajon léteznek-e szupernők? A filmekben talán... 

 

De egyáltalán jó-e az, hogy mindenben szerepben tökéletesen meg akarunk 

felelni? 

 

Rossz kérdésre csak helytelen válasz adható. 

 

Nem kell minden szerepben tökéletesen megfelelni! 

 

A női önmegvalósítás pedig nem abban áll, hogy mindenben tökéleteset 

alkotunk, minden szerepben maximális teljesítményt nyújtunk és minden 

elvárásnak megfelelünk! 

 

Az önmegvalósítás (az emberé!) elsősorban abban áll, hogy megtalálja a 

saját útját és abban törekszik tökéletességre, önmagát találja meg, 

megtanulja értékelni mindazt ami Ő és ezeket a belső értékeket 

bontakoztatja ki. 

 

Önmegvalósítás és/vagy önérvényesítés? 

 

Az önmegvalósítást ma alapvetően és a köztudatban két szinten értelmezik. 

Igen, az önmegvalósításnak van egy – a tömegmédia és a köztudat által preferált - 

rész-értelmezése, mely szerint ki kell állj önmagadért, a céljaidért és meg kell 

teremtsd magadnak a lehetőséget az előrejutásra, az érvényesülésre. Ezt a szintet 

úgy hívjuk „önérvényesítés”. 

 

Mindemellett az önmegvalósításnak van egy teljesebb egészre törekvő 

értelmezése is, amely egy belső értékek felismerésén és azokra felépített 

tudatos kiteljesedési folyamattal azonosítható. 

 

Az önérvényesítés nem (lehet!) egyenlő a valódi értékeken nyugvó 

kiteljesedési folyamattal. A kettő összekeverése zavart és megfelelési 

kényszert teremt bennünk, nőkben. 

 

Az önmegvalósítás női útjának lényege pedig pont abban áll, hogy fel kell 

ismernünk a belső értékeinket, tudatosítanunk kell létünk csak nőként 

megélhető ajándékait. Mindezek révén pedig  képesek vagyunk újra 

megtalálni magunkban női-erőnk forrását, és nőiségünkben kiteljesedni. 

 

Amit pedig egyszer a felszínre hoztunk, azt meg is kell óvnunk és meg kell tanulnunk 

kiaknázni is! Mindezek hozzátartoznak az igazi női önmegvalósításhoz! 

 

Pozsgai Nikoletta 

http://www.noionmegvalositas.hu/?p=1631
http://www.noionmegvalositas.hu/?p=1631


O l d a l  6  Női - Erő - Forrás 4. évfolyam —  Nőnapi szám  

A női önmegvalósítás legjellemzőbb gátjai 
 

Azonban a nőként való kiteljesedés elsődleges gátjai, a megfelelési kényszerek, a 

bűntudat és szégyen, az önértékelési hiányosságok, hogy csak néhány példát említsek, 

komoly tanítómesterek a női életút során.  Bizonyos szempontból meg kell velük küzdeni, de 

inkább úgy fogalmaznék, hogy észre kell őket venni és tudatosítani kell önmagunkban, hogy 

melyik gát mennyiben akadályoz minket a saját önmegvalósításunkban. Minél inkább 

akadályozó valamely tényező, annál inkább felelősséget kell vállalnunk a felszámolásáért, 

oldásáért. 

 

Jó, ha küzdelem és harc szavak helyett a tanítás, a feladat és fejlődési lehetőség 

kifejezéseket társítjuk az önmegvalósítási gátak felszámolásához. Nekünk lesz jobb, 

könnyebb. Hiszen a küzdelem és a harc kontra erőket mozgósít bennünk, felszítja a stressz -

szintünket, az erő pedig ellenerőt szül. Minél keményebben küzdünk valami ellen annál jobban 

beleássuk magunkat a küzdelembe, annál görcsösebbé válik a harc, és annál nagyobb lesz az 

áldozatvállalás is szükségszerűen.  Mindezeknek pedig negatív visszahatásai lesznek a 

közérzetünkre, és a testi-lelki jól-létünk kárára válnak. 

 

A nőkre oly jellemző külső elvárásoknak való minduntalan megfelelési vágy pedig nem 

csak a lelki közérzetünket teheti tönkre, hanem folytonos elégedetlenséget, 

kisebbségérzetet és teljesítménykényszert ránt maga után. 

 

A megannyi akadályozó tényező ellenére a nőkben megvan az az erő, amely ahhoz 

szükséges, hogy kiteljesíthessék önmagukat. A női test, a női energetikai és lelki 

működések különlegesek, a nő jellemzően közelebb áll a belső hangjához és ezáltal képes – vagy 

képessé teheti magát – arra, hogy intuitíven és spontán cselekedjen, a jelenben éljen és minden 

körülmények között feltalálja magát. Ez, a nagyon sajátos belső (női) erő, amely a nőkben 

lakozik kibontakoztatásra vár és mindazon blokkok, melyek útjában állnak oldódásért 

kiáltanak. Ez a kettős folyamat határozza meg alapjaiban a mai nők önmegvalósítását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kívánom, hogy nőiségedet meg tudd élni a maga teljében! 

Pozsgai Nikoletta 

A legfőbb kérdések, amit minden nőnek, így Neked is fel kell 

tenned magadnak: 

 

1. Mi számodra a valóban fontos értékeken nyugvó és követendő 

életút? 

2. Meddig dolgod rugalmasan és elfogadóan, néha fel- és 

megadóan, alkalmazkodni a külső társadalmi és 

szerepelvárásoknak? 

3. A megfelelési és teljesítési kényszerek mellett mennyire vagy 

tisztában a saját női értékeiddel, a női kreatív erődnek 

sajátosságaival, tehát mennyire tudsz a szó szoros értelmében 
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/ 

Számomra a női kiteljesedés tanulmányozása és elősegítése küldetés, az emberi 

önmegvalósítási utam és a női önkifejezésem része. Minden személyiségbeli és szakmai 

eszközzel a nők előrejutását, kiteljesedését erősítem, ugyanakkor fontosnak tartom azt is, 

hogy a női önmegvalósítás nem létezik az emberként való önkifejeződés és „beteljesülés” 

nélkül. Emberi beteljesülés és női kiteljesedés pedig ugyanúgy nincsen a nő és a férfi 

egymásra találása, az egymásnak nyújtott értékek kölcsönös tisztelete és megbecsülése 

nélkül – az egyéni, közösségi és globális szinteken, testi -energetikai-érzelmi és gondolati, 

valamint spirituális szinteken. 

 

A női erő és női jellegű kreatív energia tisztelete tanulandó lecke a mai férfinak. A teremtő, 

aktív, ugyanakkor tiszteletteljes férfi energia megélése úgyszintén. 

 

A 21. századról és a jövőnkről gondolkodva... 

 

A férfi és a nő önmegvalósítása egy ponton mindenképpen találkozik, méghozzá 

ott, hogy emberi sajátságokon alapul. A legfőbb különbség a két nem eltérő 

gondolkodásmódján, érzelmi beállítottságán, neveltetésén, hozott generációról -

generációra átörökített mintákra és elvárás rendszerekre épül. 

 

Végső soron egy tagadhatatlan különbség van csupán férfi és nő között, ez pedig a nők 

szülési képessége. Minden más átírható, megváltoztatható, erősíthető vagy éppen 

gyengíthető. Pont ez az a különbség, amely a legalapvetőbb viselkedésmintákat és elvárás 

rendszereket meghatározta az évezredek során. Azonban semmi sincs kőbe vésve, minden 

ami megtanulható az újratanulható, változtatható, formálható. 

 

A modern nőnek meg kell erősítenie saját magába (a testébe is!) vetett hitét, fel 

kell elevenítenie a nem csak gyermekszülésre használható kreatív energiáit, meg 

kell tanulnia felemelnie magát a férfi mellé.  

 

A nőknek egymással kapcsolatban rá kell ébrednie arra, hogy a nők közti 

rivalizálással önmagukat teszik tönkre és amíg ez így marad addig 

manipulálhatók és kihasználhatók maradnak a férfi által. A rivalizálás helyett a 

női együttműködés a kulcsa nők „felemelkedésének”, globális kiteljesedésének. 

 

A férfinak pedig el kell ismernie a nő kreatív, teremtő energiáját és meg kell 

becsülnie őt, azaz fel kell emelnie maga mellé, vagy bizonyos élethelyzetekben 

maga fölé (pl. gyermekszülés).Bizonyos tekintetben a férfinak alázatot kell gyakorolnia, 

hiszen a nő valami olyan tud, amit ő nem, ami nélkül az emberi fajnak leáldozna. A 

szégyenben, megkötöttségek között és kizsigerelve tartás nem viszi előre a férfit sem, mert 

visszaüt a saját gyermekire, a következő generációra az anyán keresztül. 

 

Mindkettőjüknek toleránsabbnak kell lennie, kapcsolatuknak a másik fél 

elfogadására és tiszteletére kell épülnie, az alap emberi szerepeire és energiáira 

vonatkozólag pedig meg kell hagyni mindenkinek a saját választás jogát.  

 

A 21. századi NŐ 
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Mindnyájan tudjuk, hogy a Szép Női Test, mint olyan 

nem létezik, hiszen koronként és kultúránként a 

legkülönbözőbb szépségideálokkal találkozhatunk. 

Legtöbbünk mégis próbál megfelelni a külső 

elvárásoknak, és ha nem sikerül, rosszul érezzük 

magunkat a bőrünkben. Pedig a női test igazi 

szépsége kívülről talán nem is látható, csupán 

belülről megélhető és onnan kisugárzó. 

A női test csodáiról 

Mindezekhez a nőnél van a kulcs, hiszen ő a záloga és a kiindulópontja az új generációnak. 

Az anyától függ elsősorban, hogy milyen lesz a gyermeke ősbizalma, hitrendszere és 

érzelemvilága. A nő választ és a nő irányít, mindig, még akkor is, ha nem tud erről vagy ezt 

nem vallja be.  

 

A Nőnek nem kell mást tennie minthogy az alapvető női erejét használja,hallgat a 

belső hangjára, intuitíven és spontán cselekszik és a jelenben él! Minden más, 

csak erre alapul és innen teljesedik ki! 

 

Pozsgai Nikoletta 

 

 

 

 

 

A női test csodáiról Hoppál Bori írását szeretném nektek bemutatni, fogadjátok szeretettel: 

 

 

 

 

 

          

 

 

Te milyennek látod magad? 

Modern kultúránkból gyakorlatilag hiányzik a női test tisztelete és ezzel nekünk nőknek is 

megnehezítik, hogy a testünkre, mint a Szépség, a Gyönyör, az Élet forrására tekintsünk.  

 

A média azt sugallja, hogy mindig vennünk kell, mindig tennünk kell valamit annak 

érdekében, hogy szépek, ápoltak,  és elfogadhatók legyünk. Mintha a női test a maga 

természetességében csak egy folytonosan korrekcióra szoruló selejtes árucikk lenne. 

A lelke legmélyén talán minden nő érzi, hogy ez nem így van. Még ha olykor elégedetlenek 

is vagyunk testi adottságainkkal, valahol él bennünk egy ősi tudás a női test bölcsességéről, 

de nem ismerjük a hozzá vezető utat. Soha senki nem beszélt nekünk a petefészkek 

rejtelmeiről, hüvelyünk és csiklónk csodájáról, a mellek és szeméremtestek sokféleségének 

szépségéről. 

Ugyanígy nem tudunk arról, hogy az életadás misztériumához kapcsolódó testi 

történéseink, mint a menstruáció, a várandósság, a szülés, a menopauza minden 

fájdalom és kényelmetlenség ellenére egy -egy kaput nyitnak magunk és a létezés 

titkainak mélyebb megismeréséhez. 

Ha mi nők otthon érezzük magunkat a testünkben, bízunk a bennünk lakó 

ösztönös képességekben és a maguk mélységében át merjük élni ezeknek a 

folyamatoknak minden pillanatát, akkor gyönyörű, erőt és energiát adó, 

önmegvalósító erejű élménnyé válnak! 

Hoppál Bori írása 

www.noitestcsodai.hu 
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Egy dolog van, amiben garantáltan különbözik a két nem... 

ez pedig a.... 

....a képesség, hogy új életet hozzunk a világra, azaz a foganás és szülés 

képessége. 

Ennek kapcsán jócskán elgondolkoztam azon, hogy vajon akkor melyik nem is képviseli 

igazán a teremtést? Hiszen voltaképpen a nőben fogan meg az új élet, a nő hordja ki, a 

testét adva a gyermeknek az élethez...és a nő szüli őt a világra... a nő táplálja aztán. 

Ez egy akkora csoda, hogy nem tudok hozzá foghatót mondani. Megélni pedig a legnagyobb 

áldás - szerintem.:) Minden más változtatható, alakítható, formálható... 

Ha pedig tényleg csak ez az egy igazi különbség van, akkor a nőnek és férfinak 

egy dolgon kéne járjon az esze - legalábbis, ami az emberiség előrejutását illeti, ez pedig 

az, hogy a többi területen a hasonlóságaikra koncentráljanak és azokat erősítsék. Ha más 

nem azért, mert ha - és ezt talán a kapcsolataid alapján Te is osztod velem - ha a 

különbségekre, eltérésekre koncentrálunk akkor nő a különbség, az eltérés és a megértés 

esélye csökken. Ellenben, ha a hasonlóságokat keressük, mindig szimpátia vagy éppen 

részvét ébred bennünk, és könnyebbé válik az együttműködés és a két nem, akire 

előszeretettel használjuk az "ellenkező nem" kifejezést... voltaképpen eggyé válik emberi 

mivoltában! 

...és miben hasonlítanak? 

 Nőnek és férfinak egyaránt fontosak a szeretetteljes kapcsolatok 

 Nőnek és férfinak egyaránt szüksége van arra, hogy felnézzenek rá, 

hogy megbecsüljék és elismerjék különlegességét, egyediségét és 

tevékenységének eredményeit. 

 Nőnek és férfinak egyaránt megdobban a szíve gyermekének önfeledt 

mosolya láttán. 

 Nőnek és férfinak ugyanaz a dolog kell: a másik szeretete és 

megbecsülése. 

Különbségeket mindig könnyebben észrevehetünk. Erre vagyunk kondicionálva. 

Ugyanakkor a különbözőségek kiéleződést, távolodást és elhidegülést 

eredményeznek. Így van ez önmagunkkal és a párkapcsolatainkban is. 

Érdemes—saját magunk érdekében! - a hasonlóságokat keresni és ezekre 

építkezve harmonikus és szeretetteljes kapcsolatokat kialakítani.  

Pozsgai Nikoletta 

Miben különbözik a férfi és nő? 



O l d a l  1 0   Női - Erő - Forrás 4. évfolyam —  Nőnapi szám  

 

…mert van rózsa tövis nélkül: a női teljesség gyógyító virága! 

NŐ VAGY!  A legigazibb, legszentebb és legteljesebb. Születésedtől fogva rendelkezel a 

talán feledésbe merült, vagy megtagadott női bölcsességgel, és akár tudsz róla, akár nem, 

különleges szereped van az élet misztériumában. 

 Áldott vagy azzal a különleges képességgel, hogy mindent, ami polaritásban van – legyen az 

sötétség vagy fény, nő vagy férfi, vagy önmagad különböző minőségei –, át tudsz ölelni, be tudod 

engedni, majd önmagadon belül, átalakító módon egységet tudsz hozni a szétválasztottságba, és az 

egész világot, annak minden kettősségével egybe tudod szeretni. A nőiséged legnagyobb kincse, a 

női erőd forrása ez a képesség. 

 A Nőiség Ezerszirmú Rózsája  újra összekapcsol szakrális tudásoddal,  az asszonyi 

bölcsességgel, női teremtő erőddel; segít női szerepeidet, minőségeidet felismerni; a hozzájuk fűződő 

megtapasztalásokat behívni és megélni; a nőiséged csodáját felfedezni és ünnepelni.  Ahogy az 

emlékezeted visszaidézi az ősi asszonyi tudást, visszatérsz a női erődbe , képessé válsz az 

élet minden területének harmonikus összerendezésére, de legfőképpen a kapcsolataid felemelésére, 

a szeretettel és jelenléttel való gyógyításra, az áldott erejű teremtésre, a kreatív alkotásra. 

 A tövis nélküli Rózsa hív, hogy csodálkozz rá női teljességedre, minden szirom 

kibontásával ölelj magadhoz egy újabb kincsedet! 

 

 

A Nőiség Ezerszirmú Rózsája 

Hogyan juthatsz hozzá? 

A könyv 3200Ft, rendelhető a N.Ö.K. honlapján>>>, 

átvehető a programjaimon vagy postai utánvéttel, 

illetve hamarosan könyvterjesztőknél és a 

bookline.hu-n is elérhető! 

Mitől leszel teljes nő? 

„Már az vagy. Ezért nem akarlak megtanítani arra, hogyan válj teljes nővé. Nem is 

tehetném. Tanítani olyat lehet, amit nem ismersz, ami nincsen meg benned. Ezzel 

szemben, amit a nőiségről tudnod kell, már megvan benned! Csak rá kell csodálkozz 

újra, hogy emlékezhess és merd magadból újra életre hívni az ezerarcú Istennőt. A 

NŐISÉGről sokat lehet, és talán kell is írni, de legfőképpen megélni kell, gyakorolni kell, 

élvezni kell…újra! Soraimmal egy ébresztő üzenetet küldök feléd, mellyel a benned élő 

csodálatos, teljességben élő és a világba teljességet hozó nőhöz szólok. 

A női teljességgel, a nőiség csodájával foglalkozom és legfőbb célom, hogy mindazon 

erőforrásokat felébresszem Benned, amelyek bár benned vannak, de lehet, hogy 

valamilyen okból elvesztetted a kapcsolatot velük. Hozzád szóló soraimmal újra 

kapcsolódhatsz a benned rejlő női -erővel, a mindig buzgó, kiapadhatatlanul áradó 

ősforrással, a benned ott élő ezerarcú Istennővel.”   Részlet a Nőiség Ezerszirmú Rózsája 

c. könyv előszavából. 

http://www.noionmegvalositas.hu/nok/megrendelolap-a-konyvekhez/
http://www.noionmegvalositas.hu/cikkek/konyvajanlo-a-noiseg-ezerszirmu-rozsaja-a-noi-teljesseg-gyogyito-viraga/attachment/anoisegezerszirmurozsajaelsoborito/
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A Női Energia Fitnesz gyakorlatok alapját a taoista chi-kung női gyakorlatai és a 

tantrikus jóga gyakorlatok adják, kiegészítve a saját tapasztalatok alapján kidolgozott és 

tesztelt szakrális nő és női-erő-forrás energia gyakorlatokkal. 

Milyen gyakorlatokról van szó pontosan? 

“Virágos Kert” , “Megszentelt Kehely” , “Méhkirálynő” és “ÉletKehely”, “Gyümölcsös 

kert” és “Gyógyító Forrás” azon energiagyakorlatok neve, melyek a női életciklusokhoz 

tartozó és a női teremtő erő használatához szükséges legfontosabb női erő energetikai 

gyakorlatokat írják le. 

A tanfolyam során a három fő női energiaközpontot járjuk be és az azokhoz fűződő 

energetikai gyakorlatokat tanítom be. A gyakorlatok egymásra épülnek, a tanfolyam egyes heti 

alkalmain sajátíthatók el és a közös gyakorlás során pontosíthatók, gyakorolhatók. A három fő 

energia központ ismerete és a hozzájuk kapcsolódó energetikai gyakorlatok hétköznapi alkalmazása 

a női teremtő erő ébresztésének alapja, a női egészség kulcsa. 

Az egyes alkalmakon női erő ébresztő energetikai gyakorlatokat és a hozzájuk 

fűződő tanításokat fogom átadni, a gyakorlatokat betanítani. 

A Női Energia Fitnesz Tanfolyam folytatása a Haladó tanfolyam (Női Energia Fitnesz 2.), 

ahol a gyűjtött és felgerjesztett energiát már keringetni is fogjuk, azt saját testünk gyógyítására 

irányítani is tanuljuk, valamint a felső csakrákhoz kapcsolódó intuíciós és érzékeken túli érzékelést 

fejlesztő harmadik-szemes működést is ébresztjük. 

A Haladó Tanfolyam után lehetőség van a Mester szint (Női Energia Fitnesz 3.) 

elvégzésére is ,mely során a gyűjtött energiát külső célokra is tudjuk irányítani, segítve ezzel a 

tudatos teremtésünket, önmagunkon túl immár a társunk gyógyítását is. Ezen tanfolyam részét 

képezik a Taoista Szerelmi Titkok gyakorlatai, a gyógyító szerelem és a tantrikus szeretkezés 

művészetének magasabb szintjeihez szükséges gyakorlatok elsajátítása. 

Az energetikai gyakorlatok elsajátításához semmilyen előképzettség nem szükséges. 

Milyen esetekben ajánlott különösen az energetikai gyakorlatok megismerése, 

életünkben való beépítése? 

 gyakori fáradtság érzet, kiégettség, kedvetlenség 

 ingerültség, szorongások, türelmetlenség és túlhajszoltság 

 nemi szervek funkcionális és egyéb zavarai, a női nemi jellegeket érintő rákos megbetegedések 

(ciszták, miómák, hormonális kiegyensúlyozatlanság) 

 műtétek (mell, méh elsősorban) 

 a nőiség megélésének hiánya, blokkjai 

 párkapcsolati gondok (a szexualitás problémái) 

 alacsony női önértékelés 

 meddőség, gyermekáldás kitolódása, a foganás elmaradása 

 gyermekáldás és várandósság 

 gyermekszülésre való felkészülés 

 szülés utáni regeneráció és nemi élet visszaállítása 

anyagi gondok ( a nőiség blokkok egyik legjellemzőbbike, mégsem tudnak róla sokan!) 

Női Energiák 
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A méh az élet kapuja és egyben fenntartó energiaforrása 

Amikor kultúránk tiszteli és értékeli a nőt, az anyát, akkor az anyaméh az erő, a 

kreativitás, a szépség eget s földet összekötő csatornájává válik – és öröm lesz úrrá a 

földön. De amikor a Nő hangja nem kerül meghallgatásra - a külvilágban vagy önmagunkban!, 

megválaszolatlan és elutasított marad, akkor a méh testi és tudati betegségek forrása lesz. A női 

méh állapota közvetlenül visszatükrözi a női elmét, szellemet és tetteket. 

A legerősebb jelző tünetek nőiséged elnyomottságára: 

Daganatoktól, ciszták, miómák, frigiditás, erős menstruációs vérzés, vagy szexuális zaklatás és 

agresszió korábbi átélése. Műtétek (mell, méh elsősorban) 

Vedd észre az első tüneteket: 

 

 

Miért vannak ezek a tüneteid és mit tehetsz velük? Válaszok a Női Energetika Rendszer 

előadáson>>> 

Minden női érzelem tárháza a méh, összegyűjt minden érzést – jókat és rosszakat. A méh az erő, a 

kreativitás, a szépség eget s földet összekötő csatornája – ha ismered és karban tudod 

tartani a méhed, kiapadhatatlan erőforrásra lelsz! 

A természetellenes élet, és az egészségtelen életmód állandósította a negatív méhenergiát, és ez 

válaszként táplálja az emberek problémáit a földdel, más emberekkel szemben, és a nők problémáit 

méhükkel szemben. A nő méhének állapota minden kapcsolatát visszatükrözi. Amikor a nő méhe 

egészséges, akkor élete ezt az egyensúlyt tükrözi vissza.  Az a szeretet és törődés, amellyel 

a nő méhével bánik, visszatükrözi igazi emocionális, spirituális, fizikai és mentális 

egészségi állapotát. Sajnos, napjaink világában túl sok nő szenved valamilyen méh 

elváltozástól, mely betegségbe torkollik. 

  

 gyakori fáradtság érzet, kiégettség, kedvetlenség 

 ingerültség, szorongások, türelmetlenség és túlhajszoltság 

 hormonális kiegyensúlyozatlanság 

 a nőiség megélésének hiánya, blokkjai 

 párkapcsolati gondok (nem csak a szexualitás problémái) 

 alacsony női önértékelés 

 erős PMS 

 menstruációs fájdalmak, görcsök 

 meddőség, gyermekáldás kitolódása, a foganás elmaradása 

 gyermekáldás és várandósság hiánya és/vagy az attól való félelem 

 szüléstől való félelem 

 szülés utáni lassú regeneráció és nemi élet felborultsága 

 ÉS: anyagi gondok!  a méh energia központjához tartozik a pénz és 

bőség befogadásának problematikája! 

A Női Engészség Alapja 

http://noionmegvalositas.hu/?p=8948
http://noionmegvalositas.hu/?p=8948
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Mindezekről bővebben hallhatsz a NEF ismeretterjesztő programján április 24-

én, szerdán, 19:00-21:30– között: 

Női Energetikai Rendszer Előadás és Gyakorlati Útmutató >>> 

Ahogy a nők gyógyítják és átformálják méhüket, megváltoztathatják sorsukat, és 

földünk sorsát is. Itt az ideje, hogy a nők kezükbe vegyék az irányítást! Az életükkel 

(testi és szellemi életmódjukkal) kell megvédeniük méhüket, mert az minden emberi 

kreativitás szülőhelye. 

A nők érzelmileg nyitottabb, sebezhetőbb lények, mint a férfiak, ezért a nőknek meg kell 

tanulniuk, miként védhetik meg méhüket a külső és belső szenvedéstől. Ennek az egyik 

legtermészetesebb módja az energiagyakorlatok elsajátítása és végzése. 

„Különleges, gyönyörű virág vagyok, gyógyító fű, szívvel, értelemmel, mellekkel, 

csípővel, és anyaméhvel! Eljövök megszentelt földi orvossággal, hogy 

meggyógyítsam önmagam.” - Queen Afua hercegnő 

Minden női érzelem tárháza a méh, összegyűjt minden érzést – jókat és rosszakat: 

Itt az ideje, hogy az évek alatt felgyülemlett és belegyűjtött "érzelmi szennyeket" 

kitakarítsd a méhedből! Ebben segítenek női energetikai gyakorlatok , melyeket a Női 

Energia Fitnesz Kezdő Tanfolyamon>>> tanítok majd. 

A jövő héten még lehet csatlakozni a március 6-án indult 

tanfolyamba! 

A megszentelt nőiség alapja a megszentelt méh:) 

 

 

 

 

 

Tudj meg többet a nőiségedben rejlő csodáról és a belőle fakadó kiapadhatatlan 

energiaforrásról: 

 Miért és miként válik energetikailag ilyen fontossá a méhünk? 

 Melyek a méhen kívül a női energiarendszerünk központjai? 

 Milyen tipikus női blokkok vannak? Hol erednek mindezek? 

 Mit tehetünk, hogy nőként egészséges, energikus életet élhessünk? 

 

“A méhem szent, és az életem is az. 

A méhem a menny kapuja itt a földön, 

és az életem is az.”   

(Méh mantra, részlet QueenAfua Szakrális Nő című könyvből) 

http://noionmegvalositas.hu/?p=8948
http://noionmegvalositas.hu/?p=8390
http://noionmegvalositas.hu/?p=8390
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A csoportban limitált a résztvevői szám (12 fő) , mert az energetikai gyakorlatokat 

betanítom és azokat figyelnem, korrigálnom kell a jelenlévőkben. Ezért kérlek, ha 

szeretnél jönni, mielőbb jelezd a számomra! 

Kiegészítő tudástár: 

A tanfolyam anyagához az egyes női életciklusokhoz és a hozzájuk fűződő gyakorlatokhoz 

jegyzet kapható, mely nagyban segíti a folyamatok megértését és az otthoni gyakorlat 

végzést. 

…hogy a tanultak mindig veled maradjanak havonta 1 alkalommal közös 

gyakorló klub: 

A gyakorlatok elsőre komplexnek tűnnek egyben, ezért minden alkalommal egy -egy 

gyakorlatsorral egészítjük ki a korábban tanultakat. A tanfolyam végeztével   együtt a 

tapasztalat azt mutatja, hogy jó, ha a teljes gyakorlatsort néha közösen felfrissítjük, az 

esetleg elhomályosult részeket felelevenítjük. A klub célja a Női Energia Fitnesz 

gyakorlatok ismétlése, új gyakorlatsort nem fűzünk a kezdő szinten tanultakhoz. A 

gyakorlás mellett mindig készülök valamilyen kiegészítő tanítással, egy -egy új belső 

értékét felfedve az alap gyakorlatsornak. A klub célja a gyakorlás, a tanultak elmélyítése, 

mindezt hasonló érdeklődésű női közösség támogató erejében. A klub gyakorló alkalmakra 

a kezdő tanfolyam felének elvégzése után lehet csatlakozni! 

Mikor indul új tanfolyam? 

 2013. március 6 -án indult egy tanfolyam, ebbe még 3 fő jelentkezhet, ha 

március 13-al megkezdi a részvételt 

 2013. május 22. normál ütemű 14 hetes, heti 1 alkalommal 

 2013. május 23 -26 intenzív tanfolyam, elvonulás keretében — bejárós vagy 

ottalvós változatban is, várhatóan Telkiben. 

 Hogy tudsz jelentkezni a Női Energia Fitnesz induló Új Kezdő Tanfolyamaira? 

Jelentkezés a noionmegvalositasKUKACgmail.com címemre írott levélben lehet! 

Írd a tárgymezőbe vagy a levélbe a “Női Energia Fitnesz” szavakat és küldöm is a 

tudnivalókat! 

 

 

 

Várlak szeretettel! 

Pozsgai Nikoletta 

 

 

A Női Energia Fitneszről, korábbi résztvevők 

véleményéről, visszajelzésekről  a 

www.noionmegvalositas.hu oldalon és a 

rendszerbemutató előadásokon tudsz meg többet! 

NEF rendszerbemutató előadás legközelebb április 

24-én szerdán lesz! 

http://www.noionmegvalositas.hu/noi-onmegvalositas/legfontosabb-noi-ero-energetikai-gyakorlatok/
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A Nő született gyógyító 

Ha bárkit is gyógyítónak nevezhetünk, akkor ezt a nőkről mindenképpen igaznak érzem.  

A nőiségben ott őrzött parázs, az örökké égő szeretet láng képessé tesz bennünket arra, hogy 

szeretettel körülöleljünk, melegséggel felolvasszuk a jégpáncélokat, kivirágoztassuk a beásott harci 

állásokat. Egybeszeretjük a kettősséget, feloldjuk a szétválasztottság illúzióját. A nő születetten 

képes erre, s ebben is rejlik egyik legfőbb létfeladata. 

 

 

 

 

Nőként beavató és beavatott, az életmisztériumok őrzője vagy 

A patriarchátus előtti korokban a nők őrizték az életmisztériumokat, vezették a 

beavatásokat. Hétköznapi értelemben  az avatás, beavatás olyasvalamibe történt, ami a megfelelő 

kor és pillanat eljövetele előtt nem volt elérhető az egyén számára. A beavatás többek között 

lehetett egy életciklus váltó kapu, lehetett egy a közösségbe fogadó szertartás vagy   akár az élettől 

való búcsúzás kísérése a virrasztás szertartásával. A beavatott nőket, akik a beavató 

szertartásokat végezték papnőknek hívták, vagy táltosasszonyok, javasasszonyok vagy 

aranyasszonyok, ahogy a mi kultúránk nevezte őket.  Ők és leszármazottaik őrizték az élet 

misztériumainak beavatásait, köztük a születés, a nővé avatás és esküvés, a lélekhívás és szülés, a 

NagyAnyaság bölcsességébe avatást és végül a halál beavatását. 

Minden nő papnő és minden nőben ott rejlik az AranyAsszonyi tudás 

A nő a testi-energetikai felépítése miatt eleve dimenziókapuként működik, tehát képes összekötni a 

szétválasztott idősíkokat, térsíkokat, összerendezni a szétválasztottat, egybeszeretni a két -ségbe 

esettet. Papnői minőségét minden nő képes megismerni és működtetni. Ehhez elsősorban 

a női erődbe kell visszatérni és az elfeledett női bölcsességet, AranyAsszonyi tudást kell 

visszaidézni. Mindezek sejtszinten benned élnek, a tudatod emlékszik rá. Összekapcsolódnod kell 

csupán a női erőddel és megengedned, hogy női erődet élve újra teljes légy nőként. 

Fontos küldetésem a nőiségedben való kiteljesedésed segítése 

Talán a Női Önmegvalósítás Kincsestár oldalán, nőiség programjaimon vagy A Nőiség Ezerszirmú 

Rózsája, avagy a női teljesség gyógyító virága című könyvem kapcsán találkoztál velem, és az is 

meglehet, hogy mindezeket most hallod először. Van egy fontos küldetésem, melyet mindezek 

szolgálnak és ami  a szakrális értelemben vett női teljességről szól. Időről-időre a nők egy kisebb 

csoportjával útra indulok a női erőt megeleveníteni, a csoport résztvevőit személyesen is az 

emlékezésbe hívni, a női erejükbe érkeztetni. 

A gyógyító és a papnő minőségeink csak egy -egy kiemelt példa az egyes aspektusainkból. 

A teljes kört és a női minőségeket, teremtő erőket, 13 archetípust az AranyAsszony Iskola 

évfolyamain ébresztheted újra magadban>>>!  

"Különleges szereped van az élet misztériumában. Áldott vagy azzal a 

különleges képességgel, hogy mindent, ami polaritásban van - legyen az sötétség 

vagy fény, nő vagy férfi, önmagad különböző minőségei -, át tudsz ölelni, be tudod 

engedni, majd önmagadon belül, átalakító módon egységet tudsz hozni a 

szétválasztottságba, és az egész világot, annak minden kettősségével egybe tudod 

szeretni. A nőiséged legnagyobb kincse, a női erőd forrása ez a 

képességed." (Részlet A Nőiség Ezerszirmú Rózsája, avagy a női teljesség gyógyító 

virága című könyvemből, mely a Rózsa körökön kedvezményes áron kapható) 

A Szakrális NŐ: a beavatások és  
az életmisztériumok őrzője 

http://www.noionmegvalositas.hu/
http://www.noionmegvalositas.hu/cikkek/konyvajanlo-a-noiseg-ezerszirmu-rozsaja-a-noi-teljesseg-gyogyito-viraga/
http://www.noionmegvalositas.hu/cikkek/konyvajanlo-a-noiseg-ezerszirmu-rozsaja-a-noi-teljesseg-gyogyito-viraga/
http://www.aranyasszony.com
http://www.aranyasszony.com
http://www.noionmegvalositas.hu/cikkek/konyvajanlo-a-noiseg-ezerszirmu-rozsaja-a-noi-teljesseg-gyogyito-viraga/
http://www.noionmegvalositas.hu/cikkek/konyvajanlo-a-noiseg-ezerszirmu-rozsaja-a-noi-teljesseg-gyogyito-viraga/
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AranyAsszony Estek 

6 hetente női szakrális beavató Estek—az AranyAsszony Iskola tanítványainak és 

további érdeklődőknek! 

Előadások a női teljesség virágának egy -egy szirmáról, a női életciklusok és minőségek 

tanításairól, női-erő-ébresztő gyakorlatokkal és női misztérium szertartásokkal. A nőiség 

megszentelt ősi bölcsessége, tudása elevenedik meg az egyes alkalmakhoz kötődő női erő 

szertartásokon, mely a papnők, táltos - és javasasszonyok, aranyasszonyok erejébe és 

tudásába avat be. 

Az intim női kör nevét a titkosértelmű, misztikus rózsa ihlette,  csakúgy mint a szakrális 

nőiségről írt A Nőiség Ezerszirmú Rózsája - a női teljesség gyógyító virága című könyvemet. A könyv 

bevezetés a női teljesség legfontosabb alaptudásába, az AranyAsszony Estek célja az 

elmondható tudás átadásán túl személyes átélést -megélést, illetve beavatást adni  a rózsa, 

azaz a nőiség elfeledett, eltagadott, elfojtott titkaiba, misztériumaiba. 

 Az AranyAsszony Estek—előadás és meditációs szertartás—részvételi díja: 3500Ft 

Bővebb információ: www.noionmegvalositas.hu és www.aranyasszony.com oldalakon az aktuális 

programok között!  

Ha nem tudsz jönni, távoktatásban (zárt jelszavas letöltő oldal, hangfelvételek 2500Ft-

ért) is van lehetőséged követni az AranyAsszony Esteket, bár nyilván ez a személyes 

megélésű szerek erejét másképp tudja megadni számodra. 

Várlak szeretettel az AranyAsszony Esteken! 

Pozsgai Nikoletta 

Az AranyAsszony Iskola szülőanyja 

 

 

Jelentkezés:  

A programra vagy a távoktatásra való 

jelentkezéshez írj erre a címre: 

 noionmegvalositas KUKAC gmail.com  

http://www.noionmegvalositas.hu/?p=6450
http://www.noionmegvalositas.hu/?p=6450
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Elképzelek egy Nőt, aki szerelemben él Önmagával. 

Elképzelek egy nőt, aki hiszi, hogy helyes, és jó dolog, hogy nőnek született. 

Egy nőt, aki hálás a megtapasztalásaiért, és elmondja a történetét. Aki elutasítja 

azt, hogy mások vétkét a saját testében, vagy életében hordozza. 

Elképzelek egy nőt, aki elismeri, hogy a múlt hatással van a jelenre. 

Egy nőt, aki átlépett a múltján. Aki a jelenben gyógyult meg. 

Elképzelek egy nőt, aki szerelemmel viseltetik a saját teste iránt. 

Egy nőt, aki hiszi, hogy a saját teste éppen úgy a megfelelő, ahogy van. Aki 

tökéletes forrásként ünnepli testének ritmusait, ciklusait. 

Elképzelek egy nőt, aki úgy öleli magához szexualitását, mint saját magát. 

Egy nőt, aki örömét leli önmagában. Aki erotikus természetét szégyen és bűntudat 

nélkül éli meg. 

Elképzelek egy nőt, aki az Istennő testét, a saját teste változásaiban tiszteli. 

Egy nőt, aki megünnepli évei gyarapodását és bölcsességét. Aki elutasítja, hogy 

értékes életerejét testének és élete változásainak az elrejtésére használja fel. 

Elképzelek egy nőt, aki belépett az emberi érzelmek teljes birodalmába. 

Egy nőt, aki érzéseit tisztán és közvetlenül fejezi ki. Aki megengedi nekik, hogy 

olyan lágyan vezessék őt, ahogyan a LÉLEKzet. 

Elképzelek egy nőt, aki kimondja az igazságot. 

Egy nőt, aki bízik a megtapasztalásaiban és kifejezi azokat. Aki elutasítja, hogy 

mások gondolatihoz, felfogásához, vagy reakcióihoz alkalmazkodjon. 

Elképzelek egy nőt, aki követi kreatív impulzusait. 

Egy nőt, aki eredetit alkot. Aki elutasítja, hogy belső világában valaki más színeivel 

fessen. 

Elképzelek egy nőt, aki  önmagát saját istenei által jelöli. 

Egy nőt, aki az istenit önmagában, saját képmásában képzeli el. Aki személyes 

spiritualitásán keresztül tájékozódik a mindennapokban. 

Elképzelek egy nőt, aki elutasítja, hogy megadja magát isteneknek, guruknak, 

magasabb erőknek. 

Egy nőt, aki mélyen alámerült saját belső világába. Aki magának követeli, hogy 

impulzusaival, ösztöneivel harmóniában éljen. 

Folytatása a következő oldalon:) 

Egy Nő, aki szerelmes önmagába 



Elképzelek egy nőt, akit érdekel a saját élete. 

Egy nőt, aki úgy öleli magához saját életét, mint tanítóját, gyógyítóját és kihívását. 

Aki hálás a szépség és a kegyelem hétköznapi pillanataiért. 

Elképzelek egy nőt, aki saját életének az írója. 

Egy nőt, aki bízik a saját megérzéseiben, amelyek megmutatják, hogy mi a jó az ő 

számára. Aki elutasítja, hogy életformáját megváltoztassa azért, hogy az mások 

elvárásaival találkozzon. 

Elképzelek egy nőt, aki részese a saját életének. 

Egy nőt, aki kreativitásának minden egyes kihívását megtapasztalja. Aki saját 

maga érdekében tisztán és erővel cselekszik. 

Elképzelek egy nőt, aki ravaszul bánik a magánnyal. 

Egy nőt, aki önmaga rendelkezésére áll. Aki úgy választja ki barátait és szerelmeit, 

hogy azok képesek legyenek elfogadni, ha egyedül akar lenni. Elképzelek egy nőt, 

aki nem alacsonyítja le a saját életét azért, hogy mások jobban érezzék magukat. 

Egy nőt, aki minden kapcsolatában évei, tapasztalata, és bölcsessége egészét 

adja. Aki arra számít, hogy jelenlétével kihívást és áldást hoz mások életébe. 

Elképzelek egy nőt, aki vállalja az egyenlőséget a párkapcsolataiban. 

Egy nőt, aki nem hiszi tovább, hogy alacsonyabb rendű egy férfinál és szüksége van 

arra, hogy megmentsék. Aki elfoglalja az őt megillető helyet az emberek 

közösségében. 

Elképzelek egy nőt, aki elutasítja, hogy értékes életerejét a krízisek, és 

konfliktusok támogatására használja. 

Egy nőt, akinek kapcsolatai mély elégedettségben és nyugalomban telnek, anélkül, 

hogy kihasználnák őt. Aki törvényszerű ügyességgel választja meg barátait és 

szerelmeit, akikkel az élet kihívásain áthajózik. 

Elképzelek egy nőt, aki a nőt tiszteli saját életében. 

Egy nőt, aki az asszonyok körében ül. Aki emlékezteti magát, az igazságra amikor 

az feledésbe merül. 

Elképzelek egy nőt, aki feladta az intellektuális biztonság és a jóváhagyás iránti 

vágyait. 

Egy nőt, akinek minden cselekvése, kiejtett szava erőteljes közléssé válik. Aki 

fenntartja magának a jogot, hogy igazabbá tegye a világot. Elképzelek egy nőt, aki 

a tudásban és önmaga szeretetében kiteljesedett. 

Egy nőt, aki hűséget fogadott saját életének és képességeinek. Aki minden mást 

figyelmen kívül hagyva hű marad önmagához.” (Patricia Lynn Rylie) 

Képzeld el, hogy Te vagy ez a nő! 

...mi több:  TUDD ÉS ÉLD, HOGY TE VAGY EZ A NŐ! 

 

 



Készítette: 

Pozsgai Nikoletta 

A Női-Erő-Forrás havi e-magazin szerkesztő-

tulajdonosa, Személyiség Integrációs tréner, 

kineziológus női önmegvalósítás specialista 

Elérhetőségek: 

Telefonszám: 06-70-336-35-29 

E-mail: 

npozsgai@noionmegvalositas.hu 

Honlap: www.noionmegvalositas.hu 

Női Önfejlesztő KÖNYVEK: 
 

Örömömre szolgál, hogy a Női Önmegvalósítás Kincsestár sorozatából 

választasz magadnak könyvet az önfejlesztéshez, segítséget önmagad 

kiteljesítéséhez: 

1. A Nőiség Ezerszirmú Rózsája – a női teljesség gyógyító virága 

2. Pozitív Énképfejlesztés Nőknek – negatív énképből valódi önmagadhoz 

3. Az Önmenedzsment MesterNője – hogyan valósítsd meg önmagad nőként a 21. 

században 

4. Váltsd valóra az életed! – A célmegvalósítás mesterkulcsai 

5. Váltsd valóra az életed! – Célmegvalósítás AKTIVÁTOR: feladat-és inspiráció 

gyűjtemény 

6. A Pénz Boldogít! – pénzszemléleti tanítások és pénzkezelési praktikák nőknek 

 

Előkészületben: 

Önmenedzsment, Karrier és Álláskeresés, Női Teremtő Erő, Szakrális Szerelem, Szakrális 

Szülés témájú könyveim. 

 

 

A 2013. március havi Női-Erő-Forrás női önfejlesztő  
Időszakosan megjelenő e-magazint olvastad, mely a 

Női Önmegvalósítás Kincsestárának Kiadása  

A nőként való kiteljesedésedért és a női lét csodájának megélésért! 

Minden Jog Fenntartva!  Pozsgai Nikoletta  www.noionmegvalositas.hu  2009.-2013. 

Ajánld, küld tovább 

Barátnőidnek is! 

Megrendelhetők ide kattintva a Női Önmegvalósítás 

Kincsestár honlapján>>>  

http://www.noionmegvalositas.hu/nok/megrendelolap-a-konyvekhez/
http://www.noionmegvalositas.hu/nok/megrendelolap-a-konyvekhez/

