
Pachnąca biżuteria.
Warsztaty tworzenia biżuterii pachnącej naturą.

Termin :  20 sierpnia 2022 (sobota)

Czas trwania: 10:00-11:30

Miejsce: Kawiarnia Stopklatka
Kino Wielkopolanin (pl. St. Reszki 29)



"Pachnąca biżuteria" to twórcze spotkanie z naturą w duchu
ekologii, pasji i zabawy.  Wspólnie stworzymy zestawy biżuterii z
kolorowej lawy wulkanicznej która w naturalny sposób absorbuje
zapachy i pozwoli nam aby zapach olejków eterycznych został z
nami na dłużej. Każda osoba, która weźmie udział w warsztacie
wykona dla siebie naszyjnik oraz bransoletkę, która będzie
nasączona w botanicznymi esencjami czyli olejkami eterycznymi
najwyższej jakości. Olejki eteryczne to nie tylko ładne zapachy, to
"dusza rośliny" zamknięta w buteleczce, bo zapach, w formie olejku
eterycznego przetrwa lata, a roślina zwiędnie, zmarnieje i zniknie.



Olejki eteryczne działają na wielu płaszczyznach min. na naszą fizjologię i psychikę.
Dzieje się tak poprzez stymulację rozmaitych receptorów, wpływ na
neuroprzekaźniki itd., zatem istotnym jest fakt, że nasza biżuteria to nie tylko
piękna ozdoba, którą będziemy nosić na ciele, ale to również wsparcie naszego
zdrowia fizycznego i psychicznego. Główny element naszej biżuterii, czyli lawa
wulkaniczna, która zadziała jak pasywny dyfuzor, będzie stopniowo uwalniała
zapach olejków eterycznych, które podczas noszenia biżuterii będą nas otulać
swoim zapachem :) A wachlarz zapachów będzie bardzo szeroki, około 30 różnych
esencji do wyboru! Uczestnicy będą mogli wybrać zapachy wyciszające,
uziemiające czy wręcz przeciwnie, dodające energii czy poprawiające nastrój!
Będzie można wybrać zapachy łagodzące migreny, wspierające drogi oddechowe
czy np. odstraszające kleszcze i komary (co się bardzo przydaje podczas wakacji ;)
Oczywiście będzie można wybrać zapach, który po porostu nam się podoba, bo
twórcze warsztaty dają swobodną przestrzeń kreacji. Krótko mówiąc, połączymy
przyjemne z pożytecznym: własnoręcznie stworzymy piękny komplet biżuterii,
która będzie nie tylko zdobić ale też wspierać nasze ciało i naszego ducha :)



Te warsztaty to nie tylko rzemiosło. To cudownie spędzony czas w
towarzystwie wspaniałych Kobiet oraz twórczej, radosnej atmosferze :) Na
pewno nie będzie nudno ani sztywno, dobra zabawa jest w gratisie!

 W warsztacie może wziąć udział 12 osób.
 

Każda z osób wykona komplet biżuterii (naszyjnik oraz
bransoletkę).



Zatem gorąco zapraszam, by spędzić ten dzień wspólnie! Połączenie pięknej
biżuterii i zapachów wyekstrahowanych prosto z roślin wpisuje się w obecnie
panujący trend na zdrowy i ekologiczny styl życia, świadome wybory i ruch w
kierunku dbania o planetę. Łączymy przyjemne z pożytecznym i  gwarantuję,
że każdy uczestnik wyjdzie zadowolony i jeszcze długo będzie wspominał to
spotkanie :). 

Zapisy pod adresem: przystanekbuk@bibliotekabuk.pl

Koszt:
50 zł / dla uczestników spoza MiG Buk
30 zł / dla mieszkańców MiG Buk

Gorąco pozdrawiam i mam nadzieję, do zobaczenia na warsztatach.
Niezłe Ziółko - Natalia Góra


