Proč si dopřát
předporodní rituál?
V čem nám před porodem pomáhá? Co je to rituál? Kdy je vhodná doba?
Ráda Vás jím provedu
Lucie Kubelková Malá

Také si pod slovem rituál vybavíte „něco EZO…“?
Dříve ale byly např. přechodové rituály velmi
důležitou součástí života našich předků!

Rituál je
důležitý
mezník v
našem
životě, kdy
opouštíme
jednu etapu

!

Doba, ve které nyní žijeme, je plná
možností a informací, díky tomu
nám znovu umožňuje pozvat rituály
do našich rodinných zvyků, do
našeho ženského světa.

!

Ženy ze své podstaty se chtějí
propojovat, pomáhat si a sdílet
radost svou i blízkých žen ve svém
okolí

Předporodní rituál
magický okamžik oslavného charakteru
je to vědomé vytvoření posvátného a
bezpečného prostoru se záměrem
pomůže nám dodat jistotu a podporu
dochází k uvolnění potlačených emocí
mohou se pojmenovat a propustit strachy
propojuje přítomné ženy na rituálu, které
pak dodávají sílu a pozitivní myšlenky rodící ženě i
miminku

Těhotenství
a porod
vnímám jako
velký zázrak

Rituál vytvořený přesně podle tvých přání

!

Je jedno zda je to tvé 1.těhotenství
nebo několikáté, vždy je ta správná
doba si tento okamžik dopřát, kdy jsi
středobodem ty a miminko

!

Pozveš si ty ženy, které jsou ti blízké,
inspirující, důležité v životě tvém i
miminka (kamarádky, dula, PA,
maminka, babička, sestra aj.)

!

Míst ke konání ti doporučím několik a
na informativní schůzce jej spolu
vybereme

!

Předporodní rituál je vhodný plánovat
po ukončeném 37.týdnu těhotenství

Co můžeš při rituálu zažít
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Seznamovací a informační
schůzka
!

Pokud ses rozhodla, dopřát si pro sebe a své
miminko tento okamžik, pojďme se sejít a
naplánovat podrobnosti

!

Vybereme prostor – u tebe doma, na zahradě,
neutrální půda: MC Kopretina(Vrchlabí), MC
Rodinka(Jilemnice), Zahrada Živlů(Lánov), u mě na
zahradě, v přírodě aj.

!

Ty navrhneš možná data a já za tebe vykomunikuji
nejlepší možný termín pro všechny zúčastněné

!

Sepíšeme seznam účastnic rituálu

!

Cena: rozmezí 800 Kč-1500 Kč, dle náročnosti a
přání klientky – první schůzka je zdarma, když mě
pozveš na dobrou kávu ☺

!

V době karantény jsem otevřená online schůzkám
např. po Skype

!

Pak už jen dorazíš krásná, uvolněná a radostná

!

A zbytek bude překvapení… na chvíli se staneš
bohyní a nahlédneš do světa, který je mimo
každodenní rutinu

Kdo jsem já?

Jsem maminkou
Mou
dvou dětiček
vášní je
vedení
ženských
kruhů Mé webové stránky jsou právě v

procesu.
Na FB mě najdete: Jóga v Jilemnici
Nebo Ženské kruhy v Jilemnici
Moje e-mailová adresa:
malalucie@seznam.cz
Moje tel.č. 777 293 854

Jsem
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jógy,
organizát
orka akcí
v oblasti
jógy

