Mila Vando a Hanko,
Vepsat do par slov velkou zivotni zmenu, kterou odstartoval tento seminar neni lehke. Ale
preci se pokusim. Narodila jsem se jako zena, ovsem pochopeni a uvedomeni me zenske
energie a sily prislo az s temi dny, ktere jsem mela cest, stat Vam po boku. Jsem na pocatku,
ale i tak uz citim, ze jsem nekdo jiny.Azdiky Zenam se ucim byt Matkou, ac me doma cekali
tri deti, uprimnost spojena s zenstvim me priblizila k muzi, ale predevsim k sobe. Nebylo to
jednoduche a mnoho pocitu a bohuzel i citu bylo novych. Mnoho nalezeni bylo tezkych, ale
dekuji za tu sanci. Jsem si blize, jsem blize svym detem a zacalo me bavit ZIT, citim, ze ZIJU
a vim, ze ac se nachazime kdekoli i na samem konci nasil sil, stitime se samy sebe a
pohrdame nasimi skutky , je cesta ven..nikdy neni pozde zacit a je jen na nas, zda uz
konecne zacneme. Zeny ukazuji cestu, i smer. Diky Zenam se citim byt o par kroku blize na
ceste k tomu, byt zralou, milujici zenou. Ac pracuji ve svete velkych dravcu, uz vim, ze zeny
maji jine moznosti, jak ridit svuj zivot nez jen silu, moc a zastrasovani. Jsem ted hrda, ze
jsem ZENA a diky seminari mam nad vsechny ty velke dary i nove a vzacne pritelkyne.
Blizke , kterym mohu sverit bez odsouzeni cokoli na svete. Dekuji

Seminář Ženy I. mi pomohl se nasměrovat správným směrem, no spíše si být jistá svým
rozhodnutím, které jsem v tom období řešila. Také jsem pocítila svou ženskou stránku, kterou
jsem si předtím neuvědomovala. Otevřel se mi uplně jiný pohled na partnerský vztah, vnímání
jeho pravé hodnoty a hlavně role ženy v něm. Pomohlo mi to být citlivější a chápavější vůči
partnerovi a jistější sama v sobě, protože už vím že jako žena jsem dost silná, abych udávala
směr a byla tu pro ty co to potřebují.
Seminář Ženy I. mi otevřel nové obzory, a Ženy II., tam jsem našla sebe!!!:) Hurááá
Zuzka Č.

Moje milá Vando,

dáváš mi úkol nadlidský, protože hrozně nerada něco píši. Na druhou stranu si uvědomuji, jak
důležitou informaci v sobě nosím. Kolik žen možná
dokáži svým příběhem inspirovat a s tvou pomocí třeba i zachránit ze stejné nicoty, ve které
jsem byla uvězněna i já.
Źenský seminář mi otevřel oči a srdce. Uvědomila jsem si, že trápím svou duši. Nevážím si
velkého daru BÝT ŹENOU.
Je mi 38let a od 14let mám bulimii. Na semináři jsem si to díky silné energii v kruhu žen
dokázala konečně přiznat. Bylo mi hned líp, protože jsem
zjistila že na to nejsem sama. Pomohli jste mi otevřít dveře do úplně nového života. Jsem po
tolika letech ZDRAVÁ a spokojená z toho, že prostě JSEM.
S láskou Anna

Ahoj Vandi,
tady je muj komentar:
Proc na seminar ZENY:
Kdysi jsem nerada byla citliva. Myslela jsem, že mě to dělá slabou.
Ale jestlize odstranim tento jediny svuj rys, vezmu celou podstatu toho, kdo jsem. Odstranim
mé svědomí, moji schopnost vcítit se, mou intuici, mou kreativitu, mou hlubokou radost z
maličkostí, můj pestrý vnitřní život, mé povědomí o bolesti druhých a mou vášeň pro to
všechno.
S velkým díkem a láskou,
Moni

