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Divoženka se ve svém životě vydala cestou 

podpory a srdce. Všechny její aktivity mají za cíl 

podporovat bytosti na cestě ke své podstatě a 

k radostnému životu.  

Zabývá se bodyworkem, pracuje s tělem i duší, 

poskytuje vlastní systém terapeutické šamanské 

masáže. Pracuje s energií, věnuje se šamanským 

technikám (šamanské cesty, extrakční léčba, 

návrat částí duše atd.) a tvorbou rituálů.  

Tvoří podporující magické šperky a osobní amulety 

na míru. Velkou láskou je i tvorba vykuřovadel a 

magických olejů.  

Vystudovala religionistiku a environmentální 

studia. Magií, šamanismem a prací s energií se 

věnuje 20 let. Do učení šamanského medicínského 

kruhu byla zasvěcena potomkem indiánského kmene Cherokee. Následně prošla 

ročním Medicínským šamanským učením pod vedením Johna Hawkena a šamanské 

techniky propojuje s učením jungiánské psychologie, psychosomatiky a s 

psychoterapeutickými směry, které pracují s tělem.  

Je také průvodkyní ženskými čaro-kruhy, pořádanými každý měsíc v Brně. A 

v neposlední řadě se v rámci projektu Tep Hudby věnuje muzikoterapii pro děti 

ve školkách a školách (protože děti jsou lásky      ).  

 

 

 

WORKSHOP AFRODIZIAKÁLNÍ KUŘIDLA 

 

Vysvětlíme si základní principy vykuřování. Řekneme si, jaké druhy a části rostlin 

co nejefektivněji pálit, a jakým způsobem. Skrze smysl čichu se propojíme s 

bytostmi rostlin, které mají afrodiziakální účinky (praktická čichací ukázka), 

něco si o vybraných rostlinách povíme a každý účastník si na základě intuice a 

vůní, které si ho zavolají, namíchá své osobní afrodiziakální vykuřovadlo. Bude to 

krásný a voňavý zážitek, který přímo zasáhne náš nervový systém. Pozor, může to 

vyvolávat zvýšené pocity pohody.       

 

 

http://www.divozenkalesni.cz/


 

ŠAMANSKÉ PUTOVÁNÍ PRO OBRAZ VIZE NA ROK 2023 

 

Provedu vás cestou do reality jiných světů, skrze zvuk bubnu a hluboké uvolnění 

se spojíme s našimi pomocnými duchy a přineseme si z ne-obvyklé reality obraz 

naší vize pro rok 2023. Tento obraz, který může být plný symbolů, jednoduše 

ztvárníme a zhmotníme na papír (nemusíte být umělecky nadaní, bude sloužit jako 

symbolická připomínka této vize v příštím roce). Pokud budete souhlasit, budeme 

pracovat ve dvojici a obraz roční vize si přineseme navzájem (tak trochu si každý 

vyzkouší své "šamanské" schopnosti a nehrozí, že by nám mozek něco podsouval). 

      

 

Těším se na vás! 
 

 


