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Jestem autorką idei osiędbania, czyli holistycznego podejścia do
dobrostanu w życiu. Jako zwołująca kręgi chcę stworzyć dla Ciebie

przestrzeń na odpoczynek, bycie sobą i... ze sobą. Przenieśmy pisanie o
osiędbaniu w internecie w regularną praktykę w sercu Warszawy.  

 
Wierzę, że zrelaksowane kobiety, to kobiety pełne mocy. Wierzę, że można

kochać miasto i intensywne życie i znajdować w nim miejsce na
samokultywację, ukojenie i chwilę uważności.  

 
Do tego zapraszam Cię podczas kręgów, które zwołuję oraz na mojej

stronie www.blimsien.com 
 

Słowo klucz: RELAKS

o mnie



Czekam na prawdziwą Ciebie. Być może taką, jakiej nie miałaś jeszcze odwagi
pokazać światu. 

 
Trzymam dla Ciebie przestrzeń, gdzie nie trzeba się napinać, błyszczeć ani robić

wrażenia. Chcę zobaczyć Cię taką, jaka jesteś teraz. 
 

Możesz rozluźnić mięśnie i… po prostu być. Mówić tyle ile chcesz mówić, możesz
milczeć. 

 
Serwuję napary z ziół od polskich producentów i trochę o nich opowiadam. 

 
Podczas spotkania przeprowadzam krótką relaksację. Nad głowami pachną nam

olejki eteryczne. 
 

Rozmawiamy na zasadzie kręgu. Grupa składa się z samych kobiet. 
 

Nie musisz umieć medytować ani być zainteresowana duchowością. Nie będziemy
robić nic z tych rzeczy. 

 
Po prostu będziemy. W siostrzeństwie. W swojej prawdzie. W swoich emocjach.

Tak jak danego dnia potrzebujemy. 

idea



Kręgi najlepiej działają, kiedy przychodzisz regularnie, jednak
to wyłącznie sugestia. Możesz przyjść raz, możesz bywać

nieregularnie. 
 

Jestem dla Ciebie raz w miesiącu przez 2h podczas których
rozmawiamy i słuchamy w kręgu, wdychamy wonne olejki i

pijemy napary z ziół. 
 

Rozgość się! Przyjdź ubrana jak na najwspanialszą randkę (bo
ze sobą, a co!) albo wyluzuj się, jak we własnym domu. 

 
Będziemy pokładać się po podłodze, ale nie potrzebujesz stroju

do ćwiczeń :)

miejsce



Żeby dany krąg się odbył, musi zgłosić się minimum 8 chętnych.
Płatność 70 zł należy uiścić z góry na podany nr konta: 

 
Justyna Czarnecka 

ING 79 1050 1445 1000 0097 1566 8779 
Tytuł płatności to Twoje imię i nazwisko! 

 
Możesz wysłać kogoś zamiast siebie, ale nie jestem w stanie

zwrócić Ci pieniędzy, jeśli nie dotrzesz — muszę wcześniej opłacić
salę i ponieść wszystkie koszty organizacji. Bardzo ważne dla mnie

jest, żeby nie działać w szarej strefie. 18% ceny to podatek.
Jesteśmy społeczeństwem i warto wzajemnie o siebie zadbać. 

 
Każdorazowo na swój koszt umożliwiam jednej z kobiet, która nie

może pozwolić sobie na taki wydatek, skorzystanie z naszej
przestrzeni i uczestnictwa w wydarzeniu za darmo. Jeśli mam być
zmianą, którą chcę widzieć w świecie, to jeden z moich sposobów! 

ilość miejsc +



Będzie mi bardzo miło Cię spotkać, ugościć i wejść z Tobą w 
wymianę. Jeśli czujesz, że to, coś dla Ciebie serdecznie Cię 

zapraszam. 
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Jesteś więcej niż mile widziana


