
Październik: Świadoma Komunikacja i Piąta Czakra 

 

Cykl Zajęć na ZOOM live 

Czwartki w Październiku: 

6, 13, 20, 27 Października 

g. 18.00 polskiego czasu 

czas trwania zajęć: 90 minut 

miejsce zajęć: ZOOM na żywo, zajęcia będą nagrywane 

Zapraszam Cię na 4 tygodniowy cykl zajęć poświęconych Piątej Czakrze. 

 

 

Piąta Czakra Visshuda: Mów i Twórz 

Piąta Czakra jest związana z Żywiołem Eteru. Jest to sfera bardziej tajemnicza niż poprzednie 
cztery Czakry. Eter jest domeną przestrzeni i czasu, gdzie ‘’coś może się zadziać’’, jest to sfera 
kreatywności i tworzenia. Eter jest najsubtelniejszym w żywiołów ( po ziemi, wodzie, ogniu, 
powietrzu). Piąta czakra związana jest z komunikacją, intencją i mocą słów – stąd bierze się 
nazwa tej czakry Vach Siddhi (Moc Słowa). 

Na poziomie fizycznym Piąta Czakra jest związana z Centrum Gardła oraz z tarczycą i 
gruczołami przytarczycy. 

Zaburzony przepływ w Piątej Czakrze bardzo często przejawia się 

*na polu fizycznym: częste infekcje gardła, choroby tarczycy, uczucie zaciśniętego gardła; 

*na polu interakcji społecznych: uczucie przytłoczenia rzeczywistością, trudności z 
wypowiadaniem się, trudności z komunikacją, tendencje do angażowania się w konflikty (lub 
sytuacje tzw. trudne) 



Podczas 4 tygodniowego kursu spotkamy się 4 razy na zajęciach live na Zoom. 

Wybrałam dla Was niezwykle ciekawe praktyki Kundalini Jogi, których zazwyczaj nie uczy 
się na klasycznych zajęciach. 

Przed nami medytacje 11 i 22 minutowe, praca z ciałem poprzez krije i krije z tańcem, 
medytacje celestialne i oczywiście mantry – dla pobudzenia Piątej Czarky. 

Serdecznie zapraszam na ten wyjątkowy program, jeżeli chcesz odblokować swoją „Moc 
Słowa’’ oraz rozwinąć umysł medytacyjny. 

W programie: 

• 4 sesje Kundalini Jogi (krija & medytacja/mantra) poświęcone Czakrze Gardła 

• Każde zajęcia to inna krija, inna medytacja 

• Zajęcia są nagrywane, dostępne do wielokrotnego odtworzenia w formie linku 
YouTube, nagrania dostępne na czas nie określony 

• Osobna, zamknięta grupa na Facebooku dla uczestników cyklu: więcej linków, muzyki, 
artykułów 

• 40 dniowa MEDYTACJA WYZWANIE: 

2 medytacje do wyboru: 11 minutowa Medytacja (dla początkujących) lub 31 minutowa 
dla zaawansowanych praktyków Kundalini Jogi 

• Kameralna atmosfera na ZOOM, indywidualne podejście 

INWESTYCJA: 180 zł (w cenie zajęcia live + dostęp do nagrań z zajęć na czas nieokreślony) 

ZAPISY I PŁATNOŚĆ 

Płatność jest dowodem zapisu na warsztat. 

Płatność z na konto – w opisie wpisz „Kurs Piąta Czakra” i prześlij e-mailem potwierdzenie 
przelewu lub printscreen 

Liwia Wyszomirska 

ING Bank 

98 1050 1764 1000 0097 5043 0143 (nowy nr konta) 

Płatność PayPal – w komentarzu wpisz „Kurs Piąta Czakra” oraz swój adres 
email: www.paypal.me/mandevkaur 

Zapraszam też w sprawie pytań na email: liwia.liwia@gmail.com lub przez messenger 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.paypal.me%2Fmandevkaur%3Ffbclid%3DIwAR2w_MhqgrbgFMB70fiAfUgGSHGzFh6xElG6RY_2K0p0CYEO3LaATQCCm1E&h=AT1NJxvfMfQRxFkljQfaUG_dbJCGX6zCw9_vAH09F0SC5vLj9Z2DWb27ZT6RF6ahfEqgnsXg9N9FGFw01uNarVnKYTwb1JoPrhMeMpIQszjNxjqM-3J21IdW51LDNp_qK9t-Ykwwi0G4oVr84w&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2N50dg2FofshsViPSoiNQQ2HoKjFdGi0waC5Aj84J68L5p-4LVZ3gmUBVlAjjUo1Tc-SmbV9UZ7j0IsRqP8gwve3s7eiJhjWTKoFwQSpJv-RoCaX6iHXRymqTb2N-VbKbpL_6UfqxrtV6SyXU4ypMV2v7B-hxiS5b6Gx0

