
Pozvánka na kurz
Ženské zdieľania s Gabrielou Revickou

S radosťou a nadšením otváram ženské zdieľania s  prianím, aby sme podporili naše 
ženstvo, spoznali mäkkosť ženskej sily a radosť z kontaktu so svojou vnútornou ženou, 
bohyňou... Je na vás, ako ju pomenujete tú, ktorá žije celý čas vo vašom vnútri a túži k 
vám prehovoriť a navždy s vami zostať v spojení, aby smela podporovať vaše slobodné 
sny. Na našich spoločných stretnutiach sa zameriame sa na hľadanie otázok a odpovedí:

• Kde sa nachádzate a kam sa chcete dostať. V osobnom živote, aj v práci. Prepájanie 
vnútorných potrieb s vonkajšími. 

• Ako je na tom rozvoj vášho talentu, aký je vás potenciál a aká je cesta k jeho 
prepojeniu s prosperitou. Pochopenie toho, čo hľadám – chýba mi hobby, oddych 
alebo prichádza potreba zmeny mojej realizácie v pracovnej sfére?

• Kde je vaša vnútorná žena a ako s ňou komunikujete.  

Urobíme si rituály očisťovania a povenujeme sa témam, ktoré so sebou prinesiete. Ak 
to budú vaše želania, verím, že nájdeme spôsob, ako k ich naplneniam vykročiť. Nie je 
dôležité, či je vaša cesta kratšia alebo dlhšia. Dôležité je, aby vás napĺňalo kráčať po nej 
s radosťou, vidieť jasnejšie kontúry svojej vízie a približovať sa k nej čoraz odvážnejšie. 

Odporúčané oblečenie:  pekné voľné ženské oblečenie, ktoré vás má vystihovať a možno 
ste si ho ešte nemali odvahu obliecť. 

Teším sa na vás!
Gabriela Revická
https://www.facebook.com/gabriela.revicka

Registrácia na kurz a viac informácií:
MVDr. Dana Palušová - 0903 767 552
canisterapeut, lektor detskej masáže
centrum.havino@gmail.com
www.detskecentrumhavino.sk

Cena: 29.00 €

Termíny konania kurzu:
17. 9. od 10.00 do 13.00  
28. 9. od 16.30 do 19.30



Kto je
Gabriela Revická?

Som žena, matka, dcéra, milenka, stará mama, pod-
nikateľka, autorka kníh, kňažka, lektorka. 
Absolvovala som školu pod vedením avalonskej 
kňažky Katinky Soetens, seminár pod vedením jej 
učiteľky Kathy Jones, semináre  Araretama brazílskej 
šamanky a autorky vibračných esencií Sandry 
Epstein, mám za sebou desiatky individuálnych 
hodín u Jasminy Ivanovič, ktorú považujem za 
moju dlhoročnú učiteľku, absolvovala som niekoľko 
seminárov zameraných na ženskú tantru  a rôzne 
ďalšie semináre so zameraním na osobnostný rozvoj. 
Koučing som začala robiť až po ukončení odborného kurzu v Koucinkcentrum.cz, 
reprezentovala som podnikanie žien za Slovensko na medzinárodnej konferencii 
podnikateliek v Madride a dostala som ocenenie AMIS za najlepší podnikateľský projekt 
roka (súvisel s mojim pôsobením v cestovnom ruchu).
Sprevádzam ženy počas ich hľadania prosperity cez ich talenty, cesty k sebe, ku svojej 
vnútornej žene. 
Som spoluautorkou projektu www.Ezeny.sk (podpora, networking, podnikanie, 
realizácia ženy) a autorka projektu Literario.eu (ako vydať knihu, ako pokračovať s 
rukopisom, pomocná ruka pre autorov).
S mojim partnerom podnikáme v oblasti cestovného ruchu od roku 1996 a prenajímame 
vlastné drevenice na energeticky nevšedne silnom mieste www.chalupky.tricio.sk

Moje autorské diela:  
Momenty zo života vydatej ženy (2009), Ukážem Ti Slovensko/ I will show Slovakia I a 
II (2009-2011), Juliet a tá druhá (2012), Tips for trips around Slovakia/ Tipy na výlety 
po Slovensku (2015)

https://www.facebook.com/julietatadruha

Registrácia na kurz a viac informácií:
MVDr. Dana Palušová - 0903 767 552
canisterapeut, lektor detskej masáže
centrum.havino@gmail.com
www.detskecentrumhavino.sk

http://www.literarne.tricio.sk/listings/katinka-soetens-cesta-knazky-je-cestou-lasky/
http://www.literarne.tricio.sk/listings/rozhovor-so-sandrou-epstein-zena-z-pralesa/
http://www.literarne.tricio.sk/listings/rozhovor-so-sandrou-epstein-zena-z-pralesa/
http://www.Ezeny.sk
http://Literario.eu
http://tricio.sk/clanky/poradenstvo-konzultacie-koucing-854.php
http://www.chalupky.tricio.sk

