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kapcsolódásra, túrázásra, lassulásra,
az elcsendesedést és befelé figyelést célzó
meditációkra,
gyakorlatokra, melyek segítik a kapcsolódást a
természethez és önmagadhoz,
„vadkempingre” (táborállítás, függőágy
használat),
az éjszakai erdő hangjaira és reakcióidra,
napfelkelte reflexióra,
mélyebb önismeretre.

Szeretettel várunk, ha felébrednél a vadonban, hogy
megtaláld a belső erőforrásaid, megteremts egy
biztonságos helyet önmagadban, és elmélyítsd a
kapcsolatod a természettel. Ebben a két napban a
Mindfulness meditáció és a vadonterápia módszerei
fognak segíteni önmagad mélyebb
megismerésében.

Mire számíthatsz a programon?

Felébredni a
vadonban

Mindfulness meditáció 
és vadonterápia

Augusztus 27-28

Jelentkezés: info@bemindful.hu
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kb. 30l hátizsák
túracipő vagy terepfutócipő, túraruha (hosszú szárú nadrág, póló, pulóver)
váltás ruha (zokni, póló, fehérnemű), esőkabát
fejlámpa, hálózsák, függőágy, tarp (eső ellen), polifoam (alufóliás)
tisztasági szerek (kis szappan, fogkefe, fogkrém, dezodor, kézfertőtlenítő, wc
papír) és egy kis törölköző
2 napi élelem saját szükségleteid szerint, opcionálisan gázfőző, ha meleg
ételt készítenél
füzet és toll

Indulás és találkozó pont: Nyugati Pályaudvar, Budapest 8.50-kor vagy ha autóval
jönnél, akkor 10.15-kor Nógrád vasútállomáson.

Érkezés vasárnap kb. 17-18-kor Nógrádra és 19-20-kor a Nyugati pályaudvarra. Kb.
kétszer 15 km-t fogunk túrázni és az éjszakát függőágyakban a vadonban töltjük.

Részvételi díj: 14.000 Ft, mely tartalmazza a vezetést és a programokat. Az utazás
költségét a részvételi díj nem tartalmazza. A technikai felszerelést (lásd később) és
a két napra szükséges élelmet, mindenki magának hozza. Ha szükséges, díj
ellenében eszközöket tudunk biztosítani a program idejére.

Minimum létszám 8 fő.
A programot vezeti: Komáromi Tamás outdoor tréner; Adamcsek Alíz mindfulness
meditáció tanár

A jelentkezés feltétele a részvételi díj befizetése a jelentkezéstől számított 8 napon
belül. A jelentkezésed után díjbekérőt állítunk ki, amire elindíthatod az utalást.
Utalás után a befizetésről számlát fogsz kapni.

Az indulás előtt egy héttel lemondás esetén nem áll módunkban visszatéríteni a
részvételi díjat, ezt megelőzően a teljesen összeget visszautaljuk.

Felszerelés javaslatok:

https://www.decathlon.hu/p/fuggoagy-basic-300-x-150-cm-1-szemelyes/_/R-p-327701?mc=8601388
https://www.decathlon.hu/p/napvitorla-kempingezeshez/_/R-p-307422?mc=8544366
https://www.decathlon.hu/p/habszivacs-matrac-turazashoz-mt100-180-x-50-cm-1-szemelyes-szurke/_/R-p-13259?mc=5591048

