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trwa rekrutacja do 3 edycji!

WITAJ W DOMU, SIOSTRO!
AKADEMIA SHAKTI POWSTAŁA, BYŚ POPRZEZ JOGĘ ODKRYŁA SWÓJ
NIEOGRANICZONY POTENCJAŁ I GŁĘBOKĄ MOC, KTÓRA SIĘ W TOBIE KRYJE!

W ŻYCIU NIE MA PRZYPADKÓW! JEŚLI TO CZYTASZ TO ZNAK, ŻE
JESTEŚ GOTOWA, BY WEJŚĆ NA KOLEJNY POZIOM!

SHAKTI YOGA
to 12-tygodniowy program, który pomoże Ci
osiągnąć harmonię w swoim ciele oraz lepiej
poznać swoje emocje, dzięki praktykowaniu jogi
w kobiecym stylu!

CZY TO MIEJSCE DLA CIEBIE? ➤

DOŁĄCZ
do 3 edycji cudownych
kobiet i odkryj swój
potencjał!

CZY KT RE
Z PONIŻSZYCH ZDA
BRZMI DLA CIEBIE
ZNAJOMO?

Mam problem z wyznaczaniem sobie celów i ich realizacją.

Zmagam się z niepewnością
w wielu aspektach swojego życia.
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Ćwiczę z filmami z internetu, ale
chciałabym umieć ułożyć swój
indywidualny plan praktyki
z korzyściami dla ciała i umysłu.
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Zmagam się
z nierównowagą
hormonalną: PCOS,
zanikiem miesiączki,
zaburzeniami pracy
tarczycy, PMS,
a przepisywana tabletka
nie jest dla mnie
rozwiązaniem.

Kiedy praktykuję jogę, ciągle
patrzę i porównuję się z innymi.

WIEM, CO CZUJESZ, BO
BYŁAM W TAKIEJ SAMEJ
SYTUACJI
DOBRE WIEŚCI SĄ TAKIE,
ŻE MOŻESZ TO ZMIENIĆ.

1

krok

2

(mantry, mudry, pranayama) oraz
konceptów filozoficznych wraz ze
sposobem podnoszenia dzięki nim jakości
Twojego życia.

Odkryjesz swoje zdrowotne
potrzeby
i dowiesz się, jak je zaspokoić przy użyciu
ajurwedy, synchronizacji cyklu oraz pracy
z energią, która jest dobrana do Ciebie.

krok

Nauczysz się jak zaimplementować

krok

Zrobisz plan

3

4

system czakr w swój proces uzdrowienia
i poprawić swój ogólny byt – fizyczny,
umysłowy i duchowy.

zgodny z Twoimi celami i nauczysz się
wdrażać go w codzienne życie.

TO WSZYSTKO OSIĄGNIESZ
W ZALEDWIE KILKU KROKACH:

krok

Nauczysz się technik jogi

DLACZEGO
SHAKTI?
Shakti to hinduska bogini,
personifikacja kobiecej energii, wielu
różnych nastrojów i potężnej mocy,
którą posiada każda kobieta. Nie
każda jednak wie, jak ją w sobie
obudzić.
Joga i ajurweda wcale nie muszą być
skomplikowane i odległe. Ta
starożytna wiedza ma przełożenie na
nasze czasy, a tak naprawdę jest dla
nas RATUNKIEM. Dzięki jej mądrości
jesteśmy w stanie zrozumieć prawa
kierujące naszą rzeczywistością,
podejmować trafne decyzje,
odczuwać wolność i radość.
Ta nauka nie polega na odcięciu się
od świata materialnego, ale
zrozumieniu, że świat materialny to
NIE WSZYSTKO. Rzeczywiście otacza
nas materialna rzeczywistość, ale
musimy pamiętać, że jesteśmy przede
wszystkim spirytualnymi jednostkami.
Bez tej świadomości nigdy nie
będziesz w pełni szczęśliwa, nigdy nie
będziesz w stanie w pełni wykorzystać
swojego przeznaczenia.

Ten kurs jest dla
kobiety, która chce:
czuć integrację pomiędzy swoim ciałem
a umysłem i zrozumieć ich sygnały;
nauczyć się kontrolować stres i radzić sobie
z emocjami;
zaufać sobie i słuchać swojej intuicji!;
umieć zaplanować praktykę jogi tak, by osiągać
zamierzone efekty;
znaleźć swoje przeznaczenie i spojrzeć na świat
z innej perspektywy;
poprawić swoje zdrowie hormonalne i zapanować
nad swoimi hormonami;
zdobyć wiedzę z zakresu Ajurwedy i przełożyć ją na
swoje potrzeby;
wiedzieć jak połączyć praktykę asan z medytacją
i ćwiczeniami oddechowymi;
wykorzystywać wiedzę o czakrach, medytacji,
oddechu i hormonach w swoim życiu jak również
podczas praktyki jogi!;
nauczyć się manifestować swoje marzenia, czyli
namawiać wszechświat do spełniania swoich
pragnień :);
stworzyć siostrzaną więź z kobietami, które
interesują się tymi samymi rzeczami;
mieć więcej frajdy z praktyki jogi i wykorzystywać
jej pełny potencjał!
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Materiały będą
zawierały nauki, plany
i strategie gotowe do
wdrożenia w życie

BONUSY!
Jak urządzić
ceremonię
kakao?
Just
Szpagat,
czyli kurs
szpagatu!

Jak zaplanować
praktykę, by móc
zaobserwować
postępy?

Niedostępny do
sprzedaży
Podręcznik Bogini
wraz z webinar’em
“Wyraź swoją
wewnętrzną
Boginię!”

P R O G R A M

KURSU
TYDZIEŃ 1

Poznasz filozofię jogi
oraz nauczysz się
przekładać jej mądrość
na swoje życie.

TYDZIEŃ 2

TYDZIEŃ 3

Odkryjesz niesamowitą
moc oddechu, ucząc się
technik, które będziesz
mogła wykorzystać do
opanowania stresu,
emocji jak
i wzmocnienia ciała.

TYDZIEŃ 4

TYDZIEŃ 5

Nauczysz się medytacji,
która jest przyjemnością
i odkrywa przed Tobą
nowe perspektywy.

TYDZIEŃ 6
TYDZIEŃ 7

Poczujesz energię
w swoim ciele
i zaczniesz z nią
pracować poprzez
mudry, mantry i bandhy.

Odkryjesz swoją
Dharmę (przeznaczenie)
oraz rozszerzysz wiedzę
na temat samorefleksji,
która pomoże Ci
odnaleźć, kim jesteś.

Zrozumiesz system
czakr i będziesz
wiedzieć, jak fizyczne
dolegliwości łączą się
z dolegliwościami
psychicznymi.
Zdobędziesz wiedzę
o samouzdrawianiu.

Podczas wspólnej
medytacji odnajdziesz
źródło swojej intuicji.

P R O G R A M

KURSU
TYDZIEŃ 8

Zgłębisz mądrość
ajurwedy, dowiesz się
jak jeść, zaspokajając
swoje indywidualne
potrzeby oraz jak
słuchać swojego ciała.

TYDZIEŃ 9

TYDZIEŃ 10

Zrozumiesz, jak poprzez
jogę możesz wesprzeć
zdrowie hormonalne –
pracę jajników, tarczycy
oraz przysadki. Jak
załagodzić bolesne
miesiączki oraz PMS
i jak dobrać ćwiczenia
do problemów
hormonalnych.
Nauczysz się całej
praktyki wspierającej
zdrowie hormonalne!

TYDZIEŃ 11

TYDZIEŃ 12

Stworzysz swoją
praktykę na podstawie
wszystkiego, czego
dowiedziałaś się
w kursie. Będziesz
gotowa żyć zdrowo,
szczęśliwie
i wykorzystać swój
potencjał, by afirmować
wszystko, co chcesz
osiągnąć!

Nauczysz się
o synchronizacji cyklu
kobiecego z cyklem
księżyca. Zrozumiesz,
jak wykorzystać fazy
cyklu menstruacyjnego
do planowania ćwiczeń,
diety oraz pracy.

Zaczniemy
manifestacje, czyli
spełnianie marzeń!
Będziesz potrafiła
przyciągnąć do siebie
pomyślność i rozmawiać
z kosmosem.

WIEDZ, ŻE CENA (WYMIANA ENERGII) KURSU
USTALONA JEST POPRZEZ WARTOŚCI ZMIANY, KTÓREJ
DOKONASZ. INWESTYCJA W ROZWÓJ MA BEZCENNY
WPŁYW NA TWOJE ŻYCIE. ZASŁUGUJESZ NA TO!

Możliwości inwestycji:
całość = 5 999 zł

3 raty po 2 111 zł co miesiąc od maja = 6333 zł

6 rat po 1 055,5 zł co miesiąc od maja = 6333 zł

9 rat po 703 zł co miesiąc od maja = 6327 zł
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POZNAJMY SIĘ! :)

namaste@akademiashakti.pl

@akademia.shakti (priv)

Opinie kursantek

Ciężko mi wyrazić słowami co się wydarzyło...
Jedno wielkie wow! Znalazłam w sobie mnóstwo
uciszanych dotąd emocji i przestałam się ich
wstydzić. Spotkałam się face to face z moim
poczuciem wartości, które wzrasta nie tylko dzięki
asanom, ale podczas medytacji. Kurs pokazuje
jak PIĘKNE jest bycie kobietą i jak ją w sobie
obudzić i żyć w zgodzie z nią. To właśnie
zamierzam robić:) Cieszę się, że zainwestowałam
w siebie, bo efekty są już widoczne (mój chłopak
jest zdziwiony, że mniej wybucham złością
i jestem spokojna) cieszę się, że poznałam
wspaniałe dziewczyny i przede wszystkim cieszę
się, że to nie koniec!

MAGDA

Opinie kursantek
Polecam ten kurs z całego serduszka. Choć decyzja
o zapisaniu się nie była łatwa, bo wiązała się z dużą
inwestycją, to teraz wiem, że była to jedna z lepszych, jak
nie najlepszych inwestycji w moim życiu. Teraz
podjęłabym tą decyzję bez wahania.
Kurs pozwolił mi zajrzeć w głąb siebie, dowiedzieć się
o sobie nowych informacji. Czuję, że jestem teraz bardziej
świadoma siebie, tego co odczuwa moje ciało, jak
i dusza. Wiem, że jeszcze wiele pracy przede mną, ale
kurs wskazał mi drogę którą chcę podążać. Zupełnie
inaczej teraz patrzę na świat i na to co się dzieje wokół
mnie. Dużo bardziej doceniam to co mam, coraz łatwiej
jest mi mówić o tym co czuję i myślę. Dzięki zdobytej
wiedzy potrafię świadomie dobierać praktykę jogi czy
trening do danego dnia czy nawet sobie jej odpuścić
jeżeli czuję, że tego potrzebuję. Aż ciężko mi opisać to
wszystko, co się we mnie zmieniło, a i tak wiem że to
dopiero początek.
Wspaniałą opcją jest to, że mamy dożywotni dostęp do
kursu i w każdej chwili możemy wrócić do poruszanych
w nim treści. Nie umiem chyba określić co podobało mi
się najbardziej, bo wszystko było przygotowane w bardzo
profesjonalny, piękny i prosty sposób. Masa wiedzy,
cudowne praktyki i medytację, do których wracam i będę
wracać. Do tego wszystkiego poznałam wspaniałe
i inspirujące kobiety, z którymi razem mogłyśmy
uczestniczyć i przeżywać ten wspaniały kurs.

KASIA

Opinie kursantek
Kurs jest absolutnym must have każdej kobiety, którą
chce być świadoma swojego ciała, tego jak je
odżywiać i dbać o nie, czyli być współczesną wiedźmą.
W końcu wiedźma to kobieta, która wie! Absolutnie
cudnym przekazem tego kursu jest również to, że
jesteśmy czarodziejkami swojego życia i to co sobie
wymarzyłyśmy jest możliwe dzięki naszym
pozytywnym wibracjom, zacięciu i sprzyjającej energii
wszechświata. Dzięki kursowi utwierdziłam się
w przekonaniu, że życie jest naprawdę po naszej
stronie tylko trzeba dać mu szansę i trochę pomóc.
Zaczęłam patrzeć na swoje obecne nawyki
żywieniowe z większym dystansem i pytam swoje ciało
czy ma na ochotę na daną rzecz. Wcześniej jadłam,
bo głowa "mówiła", że kolejne ptasie mleczko czy
odcinek serialu nie zaszkodzi. Teraz komunikuje się z
moją wewnętrzną mądrością i dzięki temu wiem, że
każda decyzja jest najlepsza dla mnie, mojego ducha
i ciała. Daje mi to świadomość, że dbam o siebie w
każdym aspekcie. Dzięki kursowi zrozumiałam, że mój
cel, którym było pisanie nie jest wzięty z nieba - jest to
moja dharma i do tego powinnam dążyć. Polecam
Shakti yoga każdej kobiecie, która chcę obudzić
potencjał swojej wewnętrznej, przepięknej bogini,
która być może czeka tylko na sygnał, żeby rozkwitnąć
i zachwycić wszystkich swoich pięknem jak
przebiśnieg zwiastujący wiosnę.

KAROLINA

kim jestem?
czyli dlaczego warto mi zaufać?
Mam na imię Justyna i jestem
nauczycielką jogi, doradcą
i mentorem kobiet, które chcą
zyskać kontrolę nad swoim
umysłem, ciałem i duchem.

Moje życie odmieniło się 5 lat temu, kiedy
zaczęłam prawdziwie dbać o siebie. Przed
tym byłam zagubioną, niepewną siebie
dziewczyną, która szukała pocieszenia na
zewnątrz zamiast skupić się na sobie. Stres
i emocje mnie przytłoczyły, co
spowodowało rozregulowanie hormonalne
oraz zespół drażliwego jelita.
Całe szczęście, znalazłam jogę oraz
medytację i głodna wiedzy wyjechałam do
Indii. Praktyka sprawiła, że moje ciało
i umysł ogarnęły pozytywne myśli, poczucie
miłości do siebie i innych, a moje ciało
odzyskało zdrowie.
Zaczęłam żyć pełnią życia, podróżować
i uczyć się jogi i ajurwedy od mistrzów
z Indii, Tajlandii, Bali, Portugalii oraz USA.
Od ponad 2 lat uczę innych jogi, medytacji
i równowagi hormonalnej.

Przekonaj się sama, jak to jest odkryć
w sobie tę mądrość!
Nie czekaj ze spełnieniem marzeń i życiem
w swojej najzdrowszej i najszczęśliwszej wersji!
Do zobaczenia w Shakti Yoga!

