
                

         YONI SHAKTI             
Léčivé frekvenční bylinné směsi

Frekvenční bylinné léčivé vlastnoručně namíchané směsi pro podporu vitality  
Tvého posvátného lůna a harmonizaci celého těla a ženské psyché, v rámci  

prevence anebo léčení konkrétních gynekologických obtíží. Možno používat oběma  
způsoby - jako léčivý čaj, napářku anebo sedavou koupel.

Léčivá schopnost posvátných bylin vyvěrajících ze samotného lůna matky Země je nepopsatelná. Jak jinak  
léčit naše ženské lůno, než spojením s naším zdrojem, s prapůvodní matkou, s matkou Zemí? Většina bylin  
pochází z vlastní bio produkce, z mé alchymistické ajurvédské zahrady v jižních Čechách, kde se o byliny a  
květiny staráme s láskou a péčí bez použití jakýchkoliv pesticidů či hnojiv. Ostatní bylinky jsou od přímo  
ověřeného zdroje, od mé milované šumavské "báby kořenářky". 

Každý, kdo přišel na naši zahradu "to cítil". Vlivem důkladné péče věnované rostlinám jich mám omezené  
množství. Preferuji kvalitu nad kvantitou a tzv. pomalé tvoření. Do bylinek bylo vtisknuto spoustu lásky,  
nejen při pěstování, ale i při sběru, sušení a uskladnění. Na sběr jsem si vždy vybírala silné okamžiky  
(úplněk, novolunní, rovnodennost). Každou směs míchám až po objednávce, se záměrem, aby dané ženě co  
nejvíce sloužila a pomohla. Věřím, že kvalitu a lásku otisknutou v bylinách pocítíte již při prvním  
vyzkoušení. 

Dostupné varianty

Pavana ~ celková očista (směs na úlevu od mykóz, zánětu a podráždění yoni)

Menarché ~ klidná menstruace (směs pro klidný a bezbolestný průběh menstruace)

Lakšmí ~ plodnost a výživa (směs pro podporu plodnosti a výživu ženského lůna)

Matangi ~ podpora během menopauzy (směs na podporu vedlejších symptomů menopauzy)

Limitovaná edice

Aham Prema ~ Já jsem láska (směs na podporu sebelásky)

Ma Durga ~ Bohyně Durga (směs na podporu imunity)

Cena

Balíček léčivé směsi                           35 g | 120 Kč

Bylinná směs na míru                       35 g | 150 Kč



             OSOBNÍ AROMA OLEJ             
Alchymistický frekvenční aroma olej na míru

Aroma olejíček namíchaný přesně pro Tebe na míru a respektující Tvojí osobní   

ajurvédskou konstituci (tzv.dóšu) a vibrující Tvým osobním záměrem 

Aroma oleje miluju. Provází mě od dětství a zbožňuji ten pocit míchání nových vůní a směsí. Je to jako výlet  
do neznámé krajiny. Kouzlo. Alchymie... Když míchám oleje na míru, opravdu se ladím na danou ženu a 
nechávám směs vzniknout intuitivně. Míchání předchází osobní setkání anebo alespoň popovídání o 
současném rozpoložení, pocitech a potřebách...

Pro své alchymistické frekvenční oleje používám pouze vysoce kvalitní aromaoleje značky Nobilis Tilia a  
olej míchám intuitivně v posvátném prostoru a vtiskávám do něj osobní vibraci (mantru) anebo konkrétní  
záměr. Osobní aroma olejíček je doporučeno nosit stále při sobě a používat dle potřeby na silná energetická  
místa, tzv. marma body (spánky, třetí oko, anaháta čakra, podkolenní jamky, solar plexus, první brána  
yoni, apod.). Olejíček je možno ředit i ve vodě a během dne popíjet. Bližší informace jak olejíček používat  
obdržíš při zakoupení. Oddej se kouzlu vůní... a měj svoji osobní ochranou vůni, jež tě bude podporovat a  
provázet...

Dostupné varianty a cena

Olejíček pro Bohyni (Roll-on) 10ml | 290 Kč

Olejíček pro Bohyni (lahvička s kapátkem) 10ml | 320 Kč

Olejíček pro Bohyni (lahvička s kapátkem) 20ml | 550 Kč
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