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Witaj Bogini!
Niniejszy prezentownik został stworzony przez kobiety dla kobiet.
Powstał z myślą o stworzeniu podarunków dla Nas z okazji naszego
święta - Dnia Kobiet. Byśmy okazując samym sobie miłość- z czułością
i troską zadbały o siebie, swój rozwój, byśmy sprawiały sobie
przyjemności i rozpieszczały siebie. Każda z Nas na to zasługuje. Dzięki
temu prezentownikowi staje się to łatwiejsze i lżejsze finansowo -
bowiem w środku odnajdziecie całe mnóstwo dobra z fantastycznymi
rabatami. 

Myślą przyświecającą prezentownikowi była też współpraca i wsparcie
różnorodnych kobiet w  realizacji ich pasji, w dotarciu ich twórczości do
większego grona w obecnym mocno onlinowym czasie. Cieszymy się
ogromnie, że w ten sposób realizujemy jeden z głównych nurtów Nowej
Ziemi. Bardzo dziękujemy wszystkim pięknym kobietom, które
zdecydowały się wziąć w nim udział, współtworzyć go z nami i dzielić się
nim w swoich społecznościach. 

Z okazji naszego święta życzymy Wam i sobie  nieustannego
pielęgnowania samo miłości :) Czucia się Boginią nawet gdy
wieczorem w rozciągniętym dresie po całym dniu różnorodnych
wyzwań krzątamy się by posprzątać swoją przestrzeń :)
Życzymy kreatywności, mocy i odwagi do realizacji wspaniałych
zmian w życiu, które nadchodzą w momencie, kiedy najbardziej
ich potrzebujemy.
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o Autorce
Cześć. Jestem Agnieszka. 

Moja przygoda z tworzeniem biżuterii zaczęła się już prawie 10 lat
temu. Doprowadziła mnie ona do chwili gdy 2 lata temu stworzyłam
markę SES jewellery - biżuterię przynosząca harmonię, spokój i błogi
relaks, która wspiera kobiety w drodze do pięknych zmian budując ich
MOC, wiarę w siebie i w to, że marzenia się spełniają.

Prywatnie jestem mamą samotnie wychowującą wspaniałą 5 latkę.
Uwielbiam tańczyć, uwielbiam zabawy z moją córką,  uwielbiam
czekoladowe muffinki :D. Pasjonuje mnie rozwój osobisty, duchowy. Od
dziecięcych lat dobro naszej Ziemi jest dla mnie jedną z
najistotniejszych wartości w życiu. Woda, jeziora, rzeki to coś co mnie
koi,  marzę by mieć pływający dom na rzece. W tym roku, po kilkunastu
latach przerwy, chcę powrócić do żeglarstwa. Jeśli jesteś pasjonatką
pływania - odezwij się, może zrealizujemy wspólny rejs po Mazurach?
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o Autorce
Witaj Bogini!

Mam na imię Claudia (z Imperium Aniołów) i wspieram w rozwoju
duchowym poprzez odczyty w Kronikach Akaszy, coaching duchowy,
prowadzone medytacje oraz kurs online o czakrach.
Wiem, jak wyboista może być droga naszego życia i  przy pomocy
Mistrzów pomagam znaleźć ukojenie i zrozumienie, które doprowadza
do drogi serca <3  
Na co dzień dzielę się doświadczeniami i wiadomościami od Mistrzów
poprzez Instagram'a. Na nim co niedzielę o 20:00 prowadzę live
spotkania, podczas których dzielę się ćwiczeniami, które pomagają w
znalezieniu równowagi i spełnienia w życiu. Na koniec przeprowadzam
krótką medytację, która pomaga naszym wibracjom wspiąć się wyżej.  
Zapraszam Cię z całego serca <3
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Biżuteria



Instagram

Zajmuję się tworzeniem biżuterii w stylu boho, głównie techniką
mikromakramy. 

Do tworzenia używam sznurków, kamieni szlachetnych,
muszelek i wszystkiego co piękne i magiczne :) 

Inspiracje do tworzenia biżuterii czerpię z natury, z form Świętej
Geometrii i z podróży po świecie.

Kocham to co robię i w każdą wykonaną przeze mnie rzecz
wkładam dużo pozytywnej energii i miłości.

Użyj kodu: "BOGINI" i otrzymaj 15% rabatu na cały
asortyment. Obowiązuje od 22.02 do 8.03.2021
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Facebook

https://www.instagram.com/bebelobo.creations/
https://www.facebook.com/bebelobo.creations


Tworzę delikatną biżuterię i ozdoby z piór naturalnych przy
użyciu elementów i korali upcyclingowych. 
W piórach fascynuje mnie ich ulotność i symbolika, a także
piękno jednorazowych dzieł. Nigdy nie stworzyłam jeszcze
idealnie identycznych dwóch par kolczyków, ponieważ każde
piórko jest zupełnie inne i niesie kompletnie różną energię.
Pióra, które używam do powstawania moich prac są w
większości pozyskiwane w sposób wegański. Farbowane są
przeze mnie lub na zamówienie u polskich usługodawców. 
Ważna dla mnie jest filozofia zero waste i dbałość o szczegóły
przy powstawaniu moich prac, dlatego wiele produktów
używanych przeze mnie jest wyjątkowa i jedyna w swoim
rodzaju.

Rabat -15 % ważne od 22.02 do 08.03 na wszystkie moje prace
na hasło PREZENTOWNIK.
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Facebook

http://www.facebook.com/designprzepiorka


W swojej ofercie posiadam srebrne i złocone naszyjniki Szept
Anioła, których delikatny dźwięk oddziałuje na umysł jak muzyka
relaksacyjna. Od lat uwielbiany przez kobiety w ciąży, które
noszą go dla pogłębiania relacji z dzieckiem w łonie.
Wykonuję również bransoletki intencyjne z zaszyfrowanymi
intencjami w kodzie Morse'a - do pracy z afirmacjami,
transformacji blokujących przekonań czy jako "przypominajka"
o Twoich życiowych celach. Stworzone z kamieni, które dobrane
są tak by dodatkowo wspierać daną intencję.
Tworzę również naszyjniki do aromaterapii  - otwierane
medaliony wewnątrz których  znajduje się wkład do nasączania
olejkiem. Tak możesz mieć ulubiony olejek zawsze przy sobie.
Bez konieczności stosowania dyfuzora. Z możliwością używania
olejków, których nie można zastosować prosto na skórę.

Użyj kodu: "PREZENTOWNIK BOGINI" i otrzymaj 15 % rabatu na
wszystkie bransoletki w dniach 22.02-10.03 
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Facebook Instagram

www

https://www.facebook.com/sesjewellery/
https://www.instagram.com/sesjewellery_/
https://sesjewellery.com/


Jestem  farmaceutką, ale kilka lat temu porzuciłam  biały fartuch
na rzecz kolorowych sznurków i kamieni :) 

Moja pasja łączenia barw i tworzenia dała początek marce
Soutacheria. 

Kocham styl boho, etno, folk - i te inspiracje można odnaleźć w
mojej biżuterii i torebkach.

Jeśli i Ty czujesz hippie vibes - zajrzyj do mojego świata pełnego
kolorów, frędzli, chwostów, kwiatów.

Użyj kodu: "PrezentownikBogini" i otrzymaj 12% na wszystkie
produkty w sklepie. Kod ważny w dniach 22.02-08.03 
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Facebook Instagram

www

https://www.facebook.com/SoutacheriaJewelry/
https://www.instagram.com/soutacheriajewelry/
http://www.soutacheria.pl/


Odzież 
   i dodatki



Niech Twoje ubrania wyrażają Ciebie, Twój styl, Twoje pasje.

Dopasuj rzeczywistość do siebie. Nie siebie do rzeczywistości.

Kolekcja ANPIYO to wygodne, eleganckie i kolorowe ubrania, z
bardzo dobrej jakości dzianin i tkanin. Dobre dla Twojej skóry i
środowiska. Nieszablonowe i jednocześnie klasyczne wzory i
modele, w których poczujesz się pięknie, elegancko i kobieco. 

Zaprojektowane z pasji, uszyte przez polską szwalnię, która
kieruje się zasadami fair trade.

OD 21.02.2021 DO 08.03.2021: 15% ZNIŻKI na wszystkie ubrania
z kolekcji Anpiyo
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Anpiyo
Facebook www

https://www.facebook.com/Anpiyo
https://www.etsy.com/shop/ANPIYO


Cześć! Mam na imię Karolina. 
Od ponad 10 lat tworzę moją markę Equipo Bag – jesteśmy
poznańską firmą rodzinną, która z pasji do fotografii stworzyła
idealne torby fotograficzne. Prosta forma i bezwzględna dbałość
o detale - tak projektujemy i szyjemy personalizowane torby
fotograficzne, plecaki, paski. Wnosimy też kolor i ciekawe
rozwiązania w życiu każdej kobiety. Swoje produkty znajdą u nas
także amatorki nerek i shoperek. No i te, które nie tylko na czas
podróży chcą zabrać ze sobą plecak. 

Wśród mnóstwa wzorów, kolorów i faktur jestem pewna, że
znajdziecie coś co będzie pasowało idealnie do Was. Resztą
zajmiemy się my  <3

15% rabatu na nasze wybrane produkty z oferty (także
nowości). Oferta obowiązuje w dniach 8-10 marca 2021 z

kodem PREZENTOWNIK na equipobag.pl

11

InstagramFacebook

www

https://www.instagram.com/equipobagpl/
https://www.facebook.com/Equipo-Bag-175974082501353
http://www.equipobag.pl/


Projekt MADE BY N ♥ powstał z pasji do szycia.

Znajdziesz tutaj ręcznie szyte akcesoria do włosów takie jak
opaski czy gumki do włosów. 

Do produktów wykorzystywane są wysokiej jakości tkaniny. 

Podaruj sobie i swoim włosom odrobinę  luksusu.

Scrunchies MADE BY N ♥  cechują się delikatnością i są
świetnym dodatkiem do każdej stylizacji. To idealna ozdoba nie
tylko do włosów, ale także na rękę.

Tylko do końca lutego na hasło “zima” 10% zniżki na wszystkie
zamówienia, a w dniu kobiet z hasłem “kobieta” aż 20% zniżki.
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InstagramFacebook

www

https://www.instagram.com/made.byn/
https://www.facebook.com/projekt.made.byn
https://projektmadebyn.wixsite.com/madebyn


Nasza przygoda z UFOLOGY rozpoczęła się od buntu przeciwko
fast fashion i jej destrukcyjnym wpływie na środowisko. Poza tym
w świecie mody wszystko już było... 

Czym jeszcze możemy zaskoczyć? Możemy "tylko" lub "aż" dbać
o to by współczesna moda była na najwyższym poziomie
rękodzielniczym jak i etycznym. 

UFOLOGY to nasza recepta na uwolnienie naszej planety.
Używamy tego, co zostało już wyprodukowane i nadajemy temu
status sztuki poprzez rękodzielnicze działania. 

Zapraszamy serdecznie do naszego świata :)
Binka i Peri <3

Zajrzyj na Etsy do 28 lutego i skorzystaj z wyjątkowej promocji
na 25%, 30% i 50%
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Facebook Instagram

www

https://www.facebook.com/Ufology-230814461168727
https://www.instagram.com/ufologygallery/?hl=pl
https://www.etsy.com/pl/shop/UFOLOGYgallery?ref=seller-platform-mcnav


Ciało i 
   Relaks



Akademia Choreoterapii i Arteterapii to cykl 9 intensywnych
szkoleń dla osób poszukujących inspiracji i wiedzy do swojej
pracy z grupami i klientem indywidualnym.

Łącząc terapeutyczne właściwości tańca oraz pozostałych sztuk
pięknych, a także terapii poprzez walory lecznicze natury -
osiągnąć można wspaniałe efekty terapeutyczne, intensywny
rozwój własny, poszerzanie spektrum własnych celów życiowych,
a także doświadczanie radości, pasji i zachwytu, jaki odczuwamy
podczas obcowania ze sztuką i pięknem. Każde szkolenie
stanowi osobną całość - co pozwala na uczestniczenie zarówno
w całości cyklu, jak i w wybranych spotkaniach. 
O terminy i tematy spotkań - zapytaj :)

Na wybrane szkolenie w ramach Akademii Choreoterapii i
Arteterapii we Wrocławiu lub w Gdańsku - rabat 50% na

hasło: Prezentownik 2021.

Akademia
Choreoterapia
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Facebook 604522545

https://www.facebook.com/Choreoterapia-Arteterapia-dr-Anna-Gli%C5%84ska-Lachowicz-771682053008195


Cześć Błodzy!
Jeżeli chcesz poświęcić sobie chwilę czasu na sesji
indywidualnej lub zaprosić swoich znajomych do wspólnego
błogowania, zapraszam Cię do kontaktu przez
facebook/Instagram - tam też możesz przyjrzeć się moim
działaniom.
    
Oferuję wspólną praktykę pozycji jogi, medytacji, technik
oddechowych lub prowadzony relaks przy dźwiękach żywych
instrumentów. Spotkanie jest indywidualnie dopasowane do
Twoich potrzeb. Od Ciebie zależy na jakich aspektach się
skupimy. Termin, godzina i miejsce spotkania (mogę przyjechać
do Ciebie na terenie Warszawy i bliskich okolicach) są ustalane
indywidualnie.

Z hasłem "PREZENTOWNIK" inwestycja w 75-minutowe
spotkanie, to 60zł (zamiast 120zł). Oferta dotyczy tylko

pierwszego spotkania zrealizowanego do 30.06.2021.

Błogostan
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Facebook Instagram

https://www.facebook.com/blogostanbn/
https://www.instagram.com/blogostan_bartosz_niedziela/


Zapraszam Cię na Piątek dla Bogiń czyli rozpieszczające zmysły
domowe micro spa!

W kojącej, przytulnej atmosferze, przy dźwiękach muzyki
doświadczysz podstawowych technik automasażu, ćwiczeń
rozciągających i relaksujących, tańca, medytacji oraz
aromaterapii.

Porozmawiamy o sposobach dbania o siebie na co dzień i zjemy
pyszny, wegetariański posiłek. W prezencie otrzymasz naturalny
kosmetyk w ulubionym zapachu, stworzony w mojej Różanej
Manufakturze.

W ofercie promocyjnej (ważnej do 31.08.2021) otrzymasz bon
prezentowy w cenie 180 PLN (cena regularna to 200 PLN).Jeśli
skorzystasz z oferty wraz z inną kobietą, inwestycja każdej z

Was to jedynie 150 PLN.
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Facebook www

696 699 037

https://www.facebook.com/CatMove.CatMove
https://katarzynamaicher.crevado.com/


Proces przemiany energetycznej, duchowej i mentalnej niesie
za sobą zmianę podejścia do sytuacji, z którymi stykamy się
codziennie. 

Kundalini Joga może być narzędziem takiej przemiany. Praca z
ciałem, umysłem i emocjami przynosi efekty w postaci  poprawy
jakości życia.

Jeśli czujesz, że tego Ci potrzeba, zapraszam na zajęcia
Kundalini Jogi stacjonarne i on-line (via Zoom) w Pracowni
Mistrza w Piasecznie, ul Zgoda 8E.

Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki o godz. 19:30 (90 min).

Skorzystaj ze specjalnego karnetu w cenie 120 zł (6 zajęć          
 w trybie stacjonarnym lub 12 zajęć w trybie on-line) przy
zakupie do 31 marca 2021. Karnet jest ważny 2 miesiące.
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Joga 
Piaseczno

Facebook Instagram

www

https://www.facebook.com/Joga.Piaseczno/
https://www.instagram.com/kundalini_joga_piaseczno/
http://www.jogapiaseczno.pl/


Naturalne, holistyczne produkty pielęgnacyjne inspirowane
recepturami starożytnych kultur.

Receptury Midnight Meadow opierają się na starej wiedzy
zielarskiej oraz tradycyjnych zabiegach starożytnych kultur. Jest
to wiedza, którą ludzkość posiadała już tysiące lat temu i która
leży u podstaw najlepszych holistycznych rytuałów zdrowotnych
i pielęgnacyjnych.

Zamówienia można składać przez wiadomość prywatną
poprzez  FB, Instagram lub stronę główna.

- 20 % na na balsam truskawkowy oraz krem Kleopatry            
 w dniach 14.02-8.03. Do każdego zamówienia powyżej 100 zł

pudełko miniaturowych produktów gratis.
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Facebook Instagram

www

https://www.facebook.com/midnightmeadow/
https://www.instagram.com/midnight__meadow
https://www.midnightmeadow.com/


Moją pasją jest ruch. Nieokreślony, bez ograniczeń żadnych
technik. Naturalny, indywidualny.
Mam również łatwość czytania innych, słuchania i znajdywania
ich potrzeb. Łącząc te dwie rzeczy stworzyłam Ruchomość -
warsztaty, na których daje narzędzia do poznania siebie,
znalezienia własnego ruchu oraz do odnalezienia
samoświadomości i zbudowania ze sobą głębszej relacji. 
Ruchomość jest dla wszystkich, również dla osób, które nigdy
wcześniej nie miały nic wspólnego z pracą na sali. Jest więc to
miejsce dla Ciebie, jeśli nie czujesz się dobrze ze swoim ciałem i
ruchem, nie został on jeszcze odkryty lub został gdzieś
zagubiony. Organizuję warszaty grupowe jak i również
spotkania indywidualne.

Na pierwsze nasze spotkanie otrzymasz 15% zniżki, którą
otrzymasz po wysłaniu maila zgłoszeniowego z hasłem 

 "Movability". Oferta ważna do końca marca. 
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Ruchomość Instagram

workshopsbykarolinafiuk@gmail.com

https://instagram.com/ruchomosc?igshid=133qsf966vg8j
https://instagram.com/ruchomosc?igshid=133qsf966vg8j


Lidia Winkowska - znajdziesz mnie na na facebooku jako 
"W lekkości Lidia Winkowska "   

Jestem bardzo pozytywną osobą pragnącą zarażać
pozytywizmem innych. Dlatego tworzę wspierające, dodające
odwagi i wiary Słoiki Motywacyjnych Myśli, a także wykonuję
energetyczne zabiegi Access Bars na Mazurach, gdzie
mieszkam.

Na hasło "Prezentownik" przy zakupie dwóch Słoików
Motywacyjnych Myśli - rabat 10%. 

Na hasło " Prezentownik" przy realizacji zabiegu Access Bars -
Słoik Motywacyjnych  z rabatem 50%.  

Promocja obowiązuje do 01.04.2021.

W lekkości
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Facebook Instagram

609 195 429

https://www.facebook.com/WLekkosci
https://www.instagram.com/w_lekkosci/


Rozwój 
   duchowy



Jako facylitator Access Consciousness, coach i terapeuta
nieustannie odkrywam magię i potencjał nas samych, który
głęboko przed sobą schowaliśmy.

Zapraszam Ciebie do poznania fenomenalnych,
pragmatycznych narzędzi, które pomogą Ci zmienić w życiu
wszystko; jeśli tylko to wybierzesz. Narzędzia te działają szybko i
skutecznie transformując to, co Ci w życiu „nie pracuje”.
Zapraszam Ciebie do świata energii, możliwości i zmiany. Do
poznania wspaniałości siebie oraz ogromnej dawki radości i
lekkości, które możesz wybrać i zaprosić do swojego życia!
Prowadzę warsztaty tematyczne, spotkania otwarte i sesje
indywidualne, na które serdecznie zapraszam.

Od 23.02 do 9.03 oferuję zniżkę 20% na hasło Prezentownik!
Obejmuje ona sesje indywidualne oraz warsztat Access Bars,

których wykupienie nastąpi w tych dniach, a realizacja w
najbliższym możliwym terminie.
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Facebook Instagram

www

https://www.facebook.com/DorotaDorisWysocka
https://www.instagram.com/doris.wysocka/
http://www.accessyou.pl/


Rozwojowe warsztaty coachingowe i sesje coachingowe - odkryj
swój wewnętrzny potencjał. 
 
Doświadczenie jakie zdobyłam w życiu pozwala mi przekazać
kobietom jak być szczęśliwą i niezależną oraz dążyć do swoich
celów. 
    
Kiedy jest Ci ciężko, nie cieszysz się z życia. Wszystko Ci się
sypie, nie możesz się zmobilizować. Wszystko odkładasz na
później i nie możesz się do tego zabrać. Wszystko czego Ci
potrzeba masz w sobie. Trzeba to tylko obudzić... I wtedy Twoje
życie - zmieni się na każdym poziomie. 
Jesteś gotów/gotowa- zapraszam do pracy ze mną.

Do końca marca 2021 r. na hasło "Prezentownik Bogoni"
warsztaty rozwojowe w promocyjnej cenie 49zł lub

sesja coachingowa w cenie 100 zł.

Ewa
Starzyńska
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Facebook Instagram

504 027 818

https://m.facebook.com/ewa.starzynska13/
https://instagram.com/ewa_starz?igshid=r5k5iffg85yi


Gene Keys jest podróżą do źródła Twoich darów.
Narzędziem w tej podróży jest Twój Indywidualny Profil
hologenetyczny - osobista mapa genetycznych sekwencji, które
aktywowane prowadzą do integracji różnych aspektów życia.
Profil składa się z kilku obszarów powiązanych z Twoim celem,
głównymi kierunkami rozwoju, tym, co przyciągasz w życiu, w
jakiego rodzaju relacje wchodzisz, i jak wpływa to na Twój
rozwój.
Dzięki poznaniu go zyskujesz dostęp do głębokiej wiedzy o
sobie, wgląd i zrozumienie mechanizmów własnych działań,
powielanych wzorców i scenariuszy, oraz możliwości ich
przekroczenia. Profil oraz rozbudowaną mapę swoich jakości i
potencjałów możesz uzyskać podczas sesji indywidualnej, na
którą serdecznie zapraszam. 

Użyj kodu: "Bogini" i otrzymaj 15% zniżki ważnej do końca
marca

Gene Keys
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Facebook www

Odkryj swoje dary

https://www.facebook.com/genekeys.kasianocun/
https://nocunkasia.wixsite.com/profilhologenetyczny


Umysł to nasze błogosławieństwo i przekleństwo. Dzięki niemu
wzrastamy, tworzy i rozwijamy się… ale może on też być źródłem
naszych rozterek, jeśli to myśli zarządzają nami.
    
Mindfulness Based Stress Reduction jest to 8-tygodniowy proces
bazujący na technikach medytacji, który krok po krok pozwoli Ci
zmienić swoje wzorce mentalne, zredukować stres i napięcia w
ciele, wyciszyć umysł, zmienić nastawienie do życia. 
    
Jeśli szukasz czegoś wyjątkowego dla siebie, dla kogoś bliskiego -
zapraszam na tą transformującą i głęboką podróż do siebie.
Będę Twoim wsparciem i przewodnikiem w tej drodze.

Sylwia Rogala-Marciniak -licencjonowany Nauczyciel MBSR/MBCL

Użyj hasła: „Prezentownik”  i skorzystaj z 20% rabatu na kurs
MBSR. Promocja obowiązuje do 1.06.2021r.
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Facebook Instagram

www

https://www.facebook.com/centrumholi
https://www.instagram.com/centrumholi/
http://centrumholi.pl/sesje/kurs-mbsr-indywidualny-on-line/


Aloha Bogini!
Ofiarowuję Ci wsparcie w Twojej podróży poprzez odczyty w
Kronikach Akaszy.  Podczas nich łączę się z miłością płynącą
prosto ze Źródła i przekazuję Ci podpowiedzi Twoich
opiekunów. Podczas odczytu możesz zadawać  personalne
pytania (dotyczące związków, dużych decyzji, blokad, finansów,
kariery czy zdrowia). Otrzymasz również wgląd w swoje przeszłe
oraz obecne życie i ujrzysz przyszłe możliwości. 
Jeśli Mistrzowie uznają to za potrzebne, otrzymasz 
 indywidualne techniki lub rytuały wspomagające po odczycie.
Co najważniejsze doświadczysz silnego energetycznego
przekazu, który jest podnoszący, inspirujący i uzdrawiający. Jako
rezultat połączysz się z najgłębszymi prawdami (które od
zawsze są w Tobie) i ze świadomością swojej duszy. 
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Do 8 marca oferuję zniżkę na odczyt
w Kronikach Akaszy -20% na hasło "BOGINI" 

Facebook Instagram

www

Imperium 
Aniołów

https://www.facebook.com/imperiumaniolow/
https://www.instagram.com/imperium_aniolow/
http://imperiumaniolow.pl/


W mojej holistycznej pracy proponuję Ci wsparcie na wielu
płaszczyznach- praca na talentach (testy Gallupa), warsztaty dla
zespołów, wyjazdy, sesje indywidualne oraz biznesowe.

Testy Gallupa są jedną z najstarszych, a mimo to
najefektywniejszych metod stosowanych do odkrywania
talentów człowieka, aby pomóc mu rozwinąć własny potencjał,
zarówno w sferze życia prywatnego jak i zawodowego. 

Znajdując swoich 5 dominujących pozwala na wyklarowanie
życiowej ścieżki oraz skupienie się na efektywniejszym działaniu
we wszystkich jej obszarach.
Jeśli szukasz pomocy w odkryciu swoich talentów– chętnie Ci  w
tym pomogę. 

Do 8 marca oferuję zniżkę -20% na hasło "BOGINI" przy
zakupie miesięcznego procesu odkrywania swoich talentów 
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Facebook Instagram

www

https://www.facebook.com/intograce.malgorzata
https://www.instagram.com/into_grace/
http://intograce.pl/


Mam na imię Izabela i pomagam w odkryciu i podążaniu drogą
duszy poprzez odczyty w Kronikach Akaszy. Wyciągam jej
pragnienia, które pomagają w rozwianiu wątpliwości, które
dopadają każdego z nas. 
 
Od wielu lat interesuje się duchową stroną życia, a już od
ponad dwóch lat pracuję z Kronikami Akaszy. Dzięki codziennej
praktyce czytania wypracowałam już swój unikatowy sposób,
który charakteryzuje się otrzymywaniem przeze mnie
prezycyjnych i zrozumiałych odopowiedzi dla Ciebie.

Podczas odczytów często otrzymuje spersonalizowane
medytacje i ćwiczenia, które wspierają w utrzymywaniu efektów
sesji w codziennym życiu.

Do 8 marca oferuję zniżkę na odczyt w Kronikach Akaszy -20%
na hasło "BOGINI" 
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Izis w
Akaszy

Facebook Instagram

www

https://www.facebook.com/iziswakaszy/?ref=br_rs
https://www.instagram.com/iziswakaszy/
http://iziswakaszy.pl/


MILABO to projekt łączący: umysł (MIND), język (LANGUAGE) oraz
ciało (BODY). Stworzony został z myślą o szerzeniu holistycznej
koncepcji zdrowia oraz jedności ciała i umysłu.  W Milabo
znajdziesz zajęcia z jogi, różnorodne warsztaty pracy z ciałem i
umysłem, wyjazdy rozwojowe, tantryczne. 

Już za niecały miesiąc kolejny z cyklu wyjazd  Mana Ziemi   w
uroczym miejscu na Mazurach w Leśniczówce Gaja w dniach
03.03-07.03.2021.  
Podczas wyjazdu będziemy doświadczać m.in. pracy z ciałem
jako naszą świątynią, praktyk ugruntowania i osadzenia w Tu i
Teraz, naszej pierwotnej, dzikiej natury, poznawania swojej
seksualności, potrzeb, pragnień oraz wiele innych praktyk
wznoszenia świadomości.

Z okazji Dnia Kobiet, wyjazd Mana Ziemi
z rabatem 150 zł na hasło PREZENTOWNIK
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Facebook

www

Instagram

https://www.facebook.com/MilaboMindLanguagesBody/
http://milabo.pl/
https://www.instagram.com/milabo.pl/


Terapeuta metody dwupunktowej, refleksoterapeuta, radiesteta.
Prowadząca Kręgi Kobiet Mocy, spotkania afirmacyjne -
oczyszczające matrycę, sesje dekodingu, medytacje z Techniki
Uwalniania wg. D.R. Hawkinsa, metodę "Feeding Demon" oraz
warsztaty z dwupunktu. 
Certyfikowany fitoterapeuta, parazytolog, dietetyk holistyczny,
naturopata. Analityk mikroskopowego badania żywej kropli krwi.
Specjalista diagnostyki metodami EAV (Voll'a, Vega - Test).

Specjalizuje się w dwupunkcie, radykalnym wybaczaniu (sesja
Satori) oraz technice uwalniania, które pomagają w podniesieniu
swoich wibracji i świadomości.  

Oferta promocyjna ważna w dniach od 22 lutego do 8 marca:   
dwupunkt w cenie 150 zł, radykalne wybaczanie (sesja Satori) 

 w cenie 100 zł oraz technika uwalniania w cenie 80 zł. 
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Panaceja
Facebook www

https://www.facebook.com/Panaceja.wroclaw/
http://panaceja.pl/


Nazywam się Ewa Jurkowska. Łączę wiedzę coacha i
bioenergoterapeutki.

Dzięki tym umiejętnościom jestem praktykiem podnoszenia
energii osobistej. Poprzez stosowanie ustawień energetycznych
zostałam również praktykiem odblokowującym energie rodów,
relacji, obfitości. 

Metoda ustawień systemowych uzdrawia relacje z rodziną, a
także współpracownikami. Uwalnia od problemów, które kładły
się cieniem na nas i naszą rodzinę od lat a nawet pokoleń.
Nasze obecne i przeszłe relacje partnerskie, rodzinne i
zawodowe wywierają wielki wpływ na to, jak wygląda nasze
życie. Zapraszam z otwartością.

- 15 % na ustawienia systemowe przy zapisie do 8 marca.
Możliwość realizacji sesji do końca maja.
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Facebook Instagram

www

https://www.facebook.com/pierwotneja
https://www.instagram.com/pierwotneja/
https://pierwotneja.pl/


Odkryj swój głos! 
Indywidualne zajęcia ze śpiewu i kształcenia mowy dla młodzieży
i dorosłych. 

Z doświadczenia wiem, że każdy głos można rozwijać
poprawiając jego brzmienie i jakość zarówno w mowie jak i w
śpiewie, jednak źródło głosu nie jest tylko w krtani. On rodzi się w
naszym sercu i umyśle - rozbrzmiewa w całym naszym ciele. Od
nas samych zależy, czy w pełni rozwiniemy jego potencjał. Z
przyjemnością pokażę Ci jak to zrobić! Od lat prowadzę grupowe
i indywidualne szkolenia z emisji głosu zarówno w mowie jak i w
śpiewie dla osób w każdym wieku i na każdym poziomie
zaawansowania. 
Serdecznie zapraszam na zajęcia.

15% zniżki na pierwszą lekcję na hasło „Uwolnij głos”. Oferta
ważna do końca marca 2021r.
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Facebook Instagram

www

https://www.facebook.com/wokalistyka/
https://www.instagram.com/kingamiskiewicz/
http://www.wokalistyka.pl/


Wnętrza 
   i dekoracje



Zapraszam Cię do mojego świata, gdzie płótno, farby, pędzle to
narzędzia do przejścia w inny wymiar. 

Każdy obraz tworzę - z głęboką intencją i ufnością. 

Zobacz gdzie cisza, spokój, wrażliwość, splatają się z energią,
siłą i mocą, które są we mnie, a także poza mną. 

Już dzisiaj zamów obraz Intencyjny dla siebie lub swoich bliskich
w prezencie.

Oferta ważna do końca 2021 roku: 
-10% i darmowa wysyłka na terenie Polski na obraz intencyjny

-10% na  warsztat malarski, gdzie zgłębisz i odkryjesz moc
drzemiącą w Tobie oraz nauczysz się jak ją odzwierciedlić na

płótnie.
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Facebook Instagram

https://www.facebook.com/ARTwithSoulMartaJM
https://www.instagram.com/art_with_soul_martajm/?fbclid=IwAR2ySbsnh93p6ca8BGyoGmWB4JfkK3L_cf8C5ZTCZELBRbeLKREq3ylO6lI


Jestem architektem z wykształcenia i pasji. Wspieram w
spełnianiu marzeń o Twojej Przestrzeni. 

W swojej pracy wykorzystuję wiedzę i dwudziestoletnie
doświadczenie, korzystając również z zasobów wiedzy Feng
Shui. Oferuję szybkie metamorfozy wnętrza na każdą kieszeń,
konsultacje przed zakupem, wynajęciem nieruchomości, home
staging, koncepcyjne projekty wnętrz, usługę od projektu do
realizacji, projekty budowlane wraz z projektem wnętrz. 

Uczę również projektowania wnętrz, prowadzę warsztaty
plastyczne, przygotowuję do egzaminów z rysunku na Wydział
Architektury i do szkół artystycznych. Konsultacje we Wrocławiu
jak również online.

Rozmowa 30-minutowa, konsultacyjna gratis, telefonicznie
lub online. Oferta ważna do końca kwietnia. 
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Facebook 600 820 046

https://www.facebook.com/HolistycznaArchitekturaWnetrz/


Nazywam się Aneta Myszka. Dzięki mojej pasji i miłości do
rękodzieła oraz wystroju wnętrz zrodził się sklep AM Natural
Home.

Wykonuję dekoracje metodą makramy, robię lustra z rafii,
maluję obrazy na płótnie oraz akwarele dla dzieci, a także lepię
z gliny.

Promocja - 10 % na wszystkie artykuły w sklepie na FB
od 1 do 10 marca
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Facebook Instagram

https://www.facebook.com/AMNaturalHome/
https://www.instagram.com/naturalhome.aneta/


Wiktoria Alicja to artystka malarka, której misją jest
przypomnieć ludzkości o jej miejscu w Wielkim Kręgu Życia.
Każdy obraz jest tworzony w intencji niesienia głębokiej
mądrości, uzdrowienia zagubionej duszy. 

To twórczość zainspirowana mądrością rdzennych plemion
Ziemii, zwierząt przewodników oraz wszelkimi duchowymi
naukami. To wizyjny przekaz prosto ze Źródła, gdzie powstaje
wszystko.

Dostępne są malarstwa akrylowe jak i olejne. Dodatkowo
można zakupić wysokiej jakości wydruki artystyczne na papierze
stworzone na podstawie oryginalnych malarstw akwarelowych.

Oferta promocyjna "Celebracja Boskiej Kobiecości" trwająca
od 1.3 do 8.3 to -20% na wszystkie malarstwa akrylowe,
olejne, ilustracje oraz na zamówienia personalizowane

złożone w tym czasie.
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Wiktoria
Alicja

Facebook Instagram

www

http://www.fb.com/wiktoriaalicjas
http://www.instagram.com/wiktoriaalicjaart
http://www.wiktoriaalicja.etsy.com/


Fotografia



Cascada Photography, czyli kobieta - fotograf, której misją jest
ukazywanie kobiecości, jej wszystkich barw i odcieni. 

Aleksandra Cascada od ponad 10 lat pracuje z osobami przed
obiektywem, otwierając bramę do źródła wewnętrznego piękna. 

Realizuje sesje indywidualne oraz sesje dla par w studio lub w
plenerze.

Indywidualna 2-godzinna sesja zdjęciowa w studio lub
plenerze na terenie Warszawy w terminie 1.03 - 01.05.2021.

Cena promocyjna: 250 zł (nie obejmuje wizażu), na hasło
"wiosenna promocja"
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Facebook YouTube

https://www.facebook.com/waterfallart
https://www.youtube.com/channel/UCFmduXzR6ZerIG-eYmRFBCg


Sfera 
   intymna



Hipoalergiczne produkty do higieny intymnej i demakijażu.
Ręczniki i płatki oczyszczają i pielęgnują twarz. Są idealnym
rozwiązaniem dla osób ze skórą normalną i mieszaną, alergiczną.
Zmywają makijaż za pomocą samej wody, mają delikatne
działanie złuszczające.

Wielorazowe podpaski Loffme są idealnym rozwiązaniem dla
aktywnych kobiet w każdym wieku i stanowią alternatywę dla
tradycyjnych produktów higienicznych jednorazowego użytku.
Bardzo duża chłonność materiału i zastosowana w warstwie
zewnętrznej oddychająca, wodoodporna membrana zapewnia
uczucie komfortu i bezpieczeństwo w każdym dniu okresu.

Na naszej stronie znajdziecie zestawy w obniżnych cenach.

 Na hasło BOGINI otrzymacie -20% na termofor w naszym
sklepie internetowym do końca marca.
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Facebook Instagram

www

https://www.facebook.com/Loffme/
https://www.instagram.com/loffme_loffme/
https://loffme.com/


Jestem terapeutką, seksuologiem, specjalistką w zakresie:
rozwoju osobistego, relacji partnerskich, terapii systemowej
(rodzinnej), pracy z rodem oraz przekonaniami.                                              
W mojej ofercie mam konsultacje, terapie indywidualne, dla par
oraz rodzinne, grupy wsparcia, warsztaty dla Kobiet i Mężczyzn,
interwencję kryzysową, szkolenia dla firm. 

„Odkryj swoją kobiecość’’ 
Warsztaty dla kobiet dedykowane Paniom - bez względu na
wiek, które chcą żyć pełnią życia - także w relacjach intymnych,
stawiają na rozwój osobisty lub chcą odkryć znaczenie szeroko
pojętej seksualności w relacjach partnerskich.

Bezpłatne, wstępne konsultacje seksuologiczne dla
pierwszych zgłaszających się osób w terminie do końca marca.                      
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Monika
Kołodziejska

www 661 705 799

http://monikakolodziejska.pl/


Karmiące, tulące warsztaty dla Kobiet. 
To przestrzeń, w której jesteś sobą, kobietą. Kobietą twórczą,
łagodną, dziką, miękką, mocną. Taką jaką chcesz. Tworzysz,
tańczysz, śpiewasz, odpoczywasz, słuchasz, poznajesz i outlasz
swoją Kobiecość. Szczególnie czułą uwagą obdarzamy Twoje
Łono i Piersi, źródła kreacji i miłości.

Zmysłowe olejki dla Kobiet. Te aromatyczne eliksiry inspirują Cię
do świadomej pielęgnacji i obecności w ciele. Pachną luksusowo:
różą, jaśminem, mirrą, kadziłami. Dbają o Twoją skórę, łączą Cię z
mądrością ciała. Każdy olejek jest w pojemności 30 ml i 50 ml.
Dostępny jest też zestaw 4 olejków po 10 ml każdy: Ukochanie
Joni, Zmysłowe Piersi, Wewnętrzne Dziecko, Czuła Miłość.

Oferta dla Przyjaciółek. Przyjedź na warsztaty z przyjaciółką, a
każda z Was otrzyma 100 zł zniżki. Prezent ważny do 20 marca

na warsztaty realizowane do końca czerwca 2021 roku.
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Świadoma
kobiecość

Facebook Facebook 2

www 698 180 188

https://www.facebook.com/swietakobiecosc
https://www.facebook.com/TotalBiology/
http://www.karolinakumor.pl/


Jestem nauczycielką tantry w międzynarodowej szkole "Tantra
Woman" oraz certyfikowaną tantryczną bodyworkerką po szkole
Johna Hawkena. Obecnie studiuję ustawienia systemowe wg.
Berta Hellingera. Prowadzę warsztaty tantry dla kobiet oraz sesje
indywidualne na żywo oraz online.

Specjalizuję się w sesjach uzdrawiających z uwalniania miednicy i
uzdrawiania joni. To masaż powięziowo - tantryczny mający na
celu uwolnienie blokad na poziomie fizycznym i energetycznym
przywracający przepływ energii życiowej. To okazja do uwolnienia
głęboko skrywanych traum, ran, przekonań, poczucia winy i
wstydu, lęku, odpuszczenia tego co już Ci nie służy i otworzenia
się na swoją kobiecość.

-10% na sesję indywidualną uwalnianie miednicy lub
uzdrawianie joni w Poznaniu lub w Warszawie ważne do

31.05.2021
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Facebook Instagram

516 006 388

https://www.facebook.com/TantradlaKobietAnnaSokolek
https://www.instagram.com/tantra_dla_kobiet/


Zdrowie



Witajcie Boginie!

Jesteśmy konopną rodziną, która z zamiłowaniem do tej
cudownej rośliny wytwarza z niej cudowności: herbatki na
ukojenie zmysłów po ciężkim dniu, olejki CBD o pełnym
spektrum (głęboko relaksujące), kule do aromaterapeutycznych
kąpieli oraz...zdrowe konopne ciasteczka.

Na naszej stronie interenetowej w zakładce blog możecie znaleźć
wszystkie informacje na temat prozdrowotnych działań konopi.

Zajrzyjcie i pozwólcie konopi działać swoje cuda :)  

 Na hasło BOGINI otrzymacie -20% w naszym sklepie
internetowym do wykorzystania do końca marca.
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Facebook Instagram

www

https://www.facebook.com/domkonopi
https://www.instagram.com/domkonopi/
https://domkonopi.pl/


Sweet Love kreuje wyjątkowe, zdrowe, pyszne, słodkie
przyjemności, powstające z pasji i ogromnej miłości do
słodkości, która towarzyszy mi od kiedy sięgam pamięcią.

Kokoladki i Kokolady to ręcznie robione słodycze, stworzone
według autorskich receptur. Powstają wyłącznie z naturalnych
składników, wysokiej jakości, często ekologicznych i prosto ze
źródła. Niektórym trudno w to uwierzyć, ale te słodycze są:
wegańskie (poza naturalnym miodem w niektórych smakach),
wolne od cukru, glutenu, laktozy, sztuczności.

Bez zastanowienia mogą się nimi zajadać również łasuchy z
alergiami pokarmowymi, dzieci, osoby dbające o linie, będące
na diecie czy unikające cukru.

Na hasło: Spread the Love i otrzymaj rozgrzewającą herbatkę
do zamówień od 111 zł. Dostawa gratis powyżej 222 zł.
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Facebook Instagram

576 639 339

https://www.facebook.com/LoveTheLifeuLiveNow
https://www.instagram.com/gosiasweetlove/


Jestem z wykształcenia dietetykiem, doradcą żywieniowym oraz
specjalistą zdrowia publicznego, a z „powołania” płynącego z
głębi serca- promotorką i edukatorką stylu życia zgodnego z
Naturą oraz pasjonatką ziół, ziołolecznictwa i szeroko pojętej
naturoterapii oraz kwantowego uzdrawiania i modelowania
rzeczywistości. 

Oferuję diety i terapie żywieniowe oparte na produktach,
których dostarcza nam Natura - bezpośrednio lub z pomocą
ludzkich rąk, które to z oddaniem i miłością wytwarzają
prawdziwe naturalne zdrowe jedzenie :) 

Każda Bogini, która skorzysta z moich usług do końca marca
podając hasło: „Prezentownik Bogini” otrzyma gratis w

prezencie wytłoczony przeze mnie naturalny
wysokojakościowy olej (100ml)

49

Facebook 507 965 006

www

https://www.facebook.com/Dietoterapia-botaniczna-105677284532723/
http://www.z-przestrzeni-natury.pl/


Ciąża



Jestem mamą, doulą i instruktorką hipnoporodu i nauczycielką
yogi kundalini. Od wielu lat interesuje mnie naturalne podejście
do macierzyństwa, porodu, zdrowia dzieci oraz terapie
alternatywne. 

Z wykształcenia jestem anglistką, ale ukończyłam również
London College of Clinical Hypnotherapy oraz dyplomowany
kurs trenerski KGHypnobirthing. Ucząc Cię hipnoporodu łączę
moją pasję i zainteresowanie pokazując Tobie, jak ćwiczyć i
wyzwolić w sobie naturalne instynkty, spokój, kontrolę, relaks i
rozluźnienie w ciąży tak, aby Twój poród był wspaniałym
wzmacniającym doświadczeniem.

Do 8 marca zniżka 47,99 zamiast 399 zł na kurs Hypnobirthing
teoria i praktyka głębokiego relaksu do porodu do

zrealizowania pod linkiem. 
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Facebook Instagram

www

https://www.udemy.com/course/kurshypnobirthing/?couponCode=D3FCBECADACB52060D44
https://www.facebook.com/hypnobirthingpoland
https://www.instagram.com/natalia_drwal/
http://www.hypnobirthingpoland.com/


STWÓRZ SWOJĄ MATRYCĘ MOCY

Jeśli chcesz przygotować się do poczęcia, porodu, przejść swój
poród lotosowy uzdrawiając pamięć ciała, przywołać błogość i
zaufanie w ciele, to zapraszam Cię do procesu ponownych
narodzin w ekstazie, wolności, miłości. Odrodzenie kobiet to 12
tygodniowy program przebudzenia świadomości ciała przez
pracę procesową w polu narodzin, medytacje, ćwiczenia
oddechowe, praktykę obecności, z wykorzystaniem autohipnozy. 

Podczas procesu przebudzamy w sobie światło w przestrzeni
serca, aktywujemy świadomość kobiecych esencji i odzyskujemy
energię seksualną.

Na hasło Prezentownik Bogini talizman zapachowy z
najczystszych olejków eterycznych o wartości 260 zł

BEZPŁATNIE dla pierwszych 6 kobiet, które zapiszą się od 14.02
do 8.03 na proces ponownych narodzin (link).
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Sztuka Świaodmych
Narodzin

Facebook www

https://www.facebook.com/events/329169708413165/
https://www.facebook.com/sztukaswiadomychnarodzin
http://www.czeresniowepole.gmail/


Wibracyjny
portal



Mam na imię Kamila i z całej swojej boskiej mocy zapraszam Was
na SimSim. Nazwano nas już „wibracyjnym Allegro” lub
„Facebookiem dla kumatych” a dlatego, że właśnie na SimSim
można się pokazać w całej swojej boskości. 

Robisz dobre konfitury - daj nam posmakować. Masujesz? Daj
nam poczuć swoją energię, jednocześnie oznaczając się na
mapie „NAWIGATORA”. Wynajmij swoją przestrzeń na nocleg,
przestrzeń na warsztat lub festiwal.
 
CAŁA PLATFORMA I PROMOCJA JEST CAŁKOWICIE DARMOWA. W
najbliższym czasie nie mamy w planie nic od Ciebie pobierać. 
Zapraszam i zrobię wszystko, żeby twoje usługi i produkty
zobaczył cały wszechświat! Z MIŁOŚCIĄ          
 
Jeśli nie masz jeszcze otwarte działalności - skontaktuj się ze
mną. Zorganizujemy to tak, abyś mogła u nas się wystawić.
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Facebook Instagram

www 503 117 643

http://www.facebook.com/simsimfb
https://www.instagram.com/sim_sim_4u/
http://www.simsim.com.pl/


Stworzone przez
Imperium
Aniołów


