Yoga
&
Ayurveda
Retreat
Lună Plină și Solstițiu
10-12 Iunie 2022

Introducere
Luna iunie vine cu un punct culminant al energiei solare, dar și al energiei noastre,
a fiecăruia dintre noi. Ne apropiem de momentul în care avem cea mai lungă zi și cea mai
scurtă noapte din an. O clipă de expansiune, care ne inspiră să creștem și să dăm tot ce e
mai bun din noi, dar care, pe de altă parte, ne poate lăsa fără energie și ne poate duce
foarte rapid spre epuizare și lipsă de claritate.

Vă propunem, astfel, o retragere spre relaxare și
echilibrare a energiei lăuntrice, într-un loc care invită la
introspecție și umplere a rezervoarelor de grijă, pace, iubire
de sine și iubire față de tot ce ne înconjoară.
Să ne lăsăm conduși spre calea divină și Esența
fiecăruia dintre noi prin practică yoga, respirație și
alimentație bazată pe principii ayurvedice - o combinație
vindecătoare pentru corp, minte și suflet.

Locație

Alma Via,
Transylvanian Guesthouse and Restaurant

Alma-Via este o gospodărie tradițională
săsească, care a fost restaurată cu multă răbdare
și iubire timp de 3 ani de Marion și Mike, în
localitatea Alma Vii, oferind acum un loc cu un
farmec tradițional, dar cu confortul dorit de
călătorul din zilele noastre.

Dealurile și natura din împrejurimi creează un cadru potrivit pentru deconectare
atât de necesară de tumultul orașului, de contextele actuale și pentru reconectare cu
natura și cu propriile gânduri, emoții și putere interioară.

Yoga
Beneficiile practicii Yoga sunt deja demonstrate și simțim cu toții nevoia de a ne deconecta de
graba cotidiană și de contextele prezentului tumultuos pe care îl trăim. În aceste zile, ne vom concentra
atenția pe echilibrarea energiilor interioare, pe eliberarea blocajelor atât de la nivelul corpului cât și de
pe plan mental și emoțional și pe integrarea unor
tehnici care să ne ajute să trăim în momentul
prezent. A fi prezent și a face lucrurile în mod
conștient creează o legătură profundă cu Esența
noastră.
Yoga ne poate schimba viața puțin sau foarte
mult, atât cât îi permitem fiecare. Practicile de asane,
combinate cu pranayama (tehnici de respirație) și
meditații ghidate, se vor adresa atât începătorilor, cât
și celor care au deja o practică de yoga consecventă,
și vor lucra constant întru armonizarea energiilor
Feminin și Masculin din fiecare dintre noi.

Despre profesorul de yoga:

Anca Branovici-Burduhos
Karunasmi Yoga
200h Registered Hatha Yoga Teacher
60h Ayurveda Yoga Teacher

Anca și-a început călătoria în practica și
filosofia yoga mânată de emoția compasiunii,
după mult timp în care atenția ei a fost
îndreptată doar spre exterior. Yoga a ajutat-o să
conștientizeze că este esențial să se întoarcă la
ea, în inimă, și să realizeze că este suficientă cu
calitățile și defectele ei și să se privească cu
compasiune în fiecare zi, în orice acțiune și
trăire.
Această călătorie de autocunoaștere a făcut-o
să-și îndrepte atenția spre dorința de a împărtăși
instrumentele învățate la Școala Bindusar Yoga
cu toți cei care își doresc o viață echilibrată,
ducându-și corpul, mintea, emoțiile și dorințele
în aceeași direcție.

Ayurveda
Pentru a putea avea o practică de yoga
echilibrată și care să ne apropie de Esența
noastră, este nevoie ca, mai întâi, corpul nostru
să fie sănătos. Iar acest lucru îl putem realiza cu
ajutorul alimentației și practicilor de purificare
bazate pe principii vechi de mii de ani din
Ayurveda, Știința Vieții, pe care Stelian le va
aplica în meniul vegetarian gândit pentru aceste
zile de retreat.
Stelian alege cu grijă alimentele și
ingredientele, preferând întotdeauna produsele
locale, organice și punând accentul atât pe o
calitate foarte bună, cât și pe o cantitate
suficientă pentru a hrăni corpul, dar nu în exces,
pentru a evita atât îngreunarea digestiei, cât și
risipa alimentară (și de orice alt fel).

Despre bucătarul acestui eveniment:

Stelian Burduhos
Stelicious
Stelian este pasionat de gastronomie și
slow food, iar cu câțiva ani în urmă, și-a
îndreptat atenția spre zona de alimentație
sănătoasă. În căutările lui, a aflat despre
Ayurveda, știință consacrată care l-a susținut în
depășirea unor dezechilibre cu principiile sale
vechi de mii de ani, cu ajutorul nutriției, a
practicilor de purificare și a tratamentelor pe
bază de plante.

În cadrul atelierului de Ayurveda, el
oferă informații de bază legate de felul în care
putem să ne cunoaștem mai bine corpul și starea
mentală și să ne echilibrăm cu ajutorul
alimentelor și condimentelor.

Activități incluse și opționale

●
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Inclus

Opțional

2 nopți de cazare
4 mese și 2 gustări vegetariene
4 sesiuni de yoga cu Anca
Ritual de Lună Plină și foc de tabără
Meditație de Solstițiu
Sesiune de Integration Game
Atelier de Ayurveda cu Steli

● Masaj cu Elena de la Zen Barn Spa este nevoie de rezervare la confirmarea
participării - 100 lei/60 minute

Program
Vineri
14.00 - 15.30
16.00 - 17.00
17.00 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 23.00

Sosire participanți, check-in
Deschidere program, prezentare agendă
Practică Yoga + Respirație + Meditație
Refresh
Cină
Ritual și Meditație de Lună Plină + foc de tabără + socializare

Sâmbătă
08.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 14.30
14.30 - 17.00
17.00 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 23.00

Practică Yoga + Respirație + Meditație
Refresh
Mic dejun
Atelier de Ayurveda + gustare
Program liber (activități opționale: masaj, plimbare prin sat)
Practică Yoga + Respirație + Meditație
Refresh
Cină
Integration Game - joc de socializare

Duminică
08.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 13.00
13.00 - 14.00

Practică Yoga + Respirație + Meditație de Solstițiu
Refresh
Mic dejun
Povești de rămas-bun
Check-out

Pachete
Single

Loc în cameră dublă

2 pachete disponibile

Preț / persoană

.

Detaliile legate de camere vor fi
comunicate la cerere.
*Transportul nu este inclus, se
realizează individual.
Locurile sunt limitate, iar pentru
rezervare este nevoie de achitarea unui
avans de 50% din suma totală a
pachetului ales, până la data de
15 mai 2022, diferența urmând a fi
achitată cel târziu până în data
31 mai 2022.
Avansul nu se returnează, decât în
cazul anulării evenimentului de către
organizator.
În cazul în care nu mai poți ajunge, te
rugăm să găsești o persoană care să te
înlocuiască.
Pentru înscriere, te rugăm
completezi formularul de AICI.

Contact:
Întrebări legate de Yoga:
Anca
‖ +40 745 480 460
Întrebări legate de Ayurveda/meniu: Stelian
‖ +40 766 669 196
Întrebări legate de locație/camere: Marion & Mike ‖ +40 269 702 710 ‖ limba engleză

să

