
BE MINDFUL - Légy tudatos

Az elvonulás célja:

Az elvonulás célja, hogy a negatívitásra hajlamos
elménket megpróbáljuk átterelni pozitívabb
irányokba, azáltal, hogy megkeressük és erősítjük
magunkban a hála, az öröm és a szeretet
minőségeit. 

Az elvonuláson a programok úgy lesznek
összeállítva, hogy a fenti pozitív minőségeket legyen
lehetőség gyakorolni és elmélyíteni magunkban a
tudatos jelenlét segítségével. 

A programok opcionálisak, fontos, hogy úgy
használd ki ezt az időt, ahogy ez leginkább szolgálja
a feltöltődésed.

Szeretettel várlak,
Aliz

MINDFULNESS
NYÁRI

ELVONULÁS
A hála, öröm és

szeretet jegyében

Július 31-
Augusztus 2
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a befizetést követően, a tábor kezdő napja előtti 31 naptári napig, a részvételi
díj 30%-a
a tábor kezdő napja előtt 10-30 naptári napon belül: a részvételi díj 50%-a,
a tábor kezdő napja előtt 4-10 naptári napon belül: a részvételi díj 90%-a,
3 naptári napon belül, illetve „nem megjelenés” esetén: a részvételi díj 100%-a

AZ ELVONULÁS RÉSZVÉTELI DÍJA
68,000 Ft; early bird kedvezmény május 31-ig: 60,000 Ft

Az ár tartalmazza a szállást, a terem használatát, a napi háromszori vegetáriánus
étkezést (kivéve első és utolsó nap), az előadásokat és a vezetett meditációkat,
jógaórát.  (Felár ellenében tej- és gluténmentes étkezést is tud a szállás 
 biztosítani.)

A jelentkezés feltétele a részvételi díj befizetése. A jelentkezésed után díjbekérőt
állítok ki, amire elindíthatod az utalást. Utalás után a befizetésről számlát fogsz
kapni.

Lemondás esetén a részvételi díjból levonásra kerül:

HELYSZÍN

Radhé Resort - Somogyvámos
http://www.radheresort.hu/
8699 Somogyvámos, Táncsics M. u. 7.
Az elhelyezés 2 vagy 3 ágyas szobákban történik saját fürdőszobával. 
Az elvonuláson kis létszámú, 12 fő tud rajta részt venni.

UTAZÁS

Az utazás költségét a részvételi díj nem tartalmazza. Az utazás egyénileg kell
megoldani. Ha valakinek segítségre van szüksége, kérem jelezze és segítek
összekötni a jelentkezőket.

AMIT ÉRDEMES HOZNOD
- Jógamatrac (ha nincs és szeretnél, kérlek jelezd)
- Meditációs párna (ha nincs és szeretnél, kérlek jelezd)
- Kényelmes öltözet a meditációhoz és a jógához
- Fürdőruha

http://www.radheresort.hu/


RÉSZLETES PROGRAM:

Vasárnap (07.31)
11:30 - 12:00 Érkezés
12:00 - 13:00 Elvonulás megnyitása, bemutatkozás és eligazítás
13:00 - 14:00 Ebéd
14:00 - 14:30 Szabadidő, szállás feltérképezése
14:30 - 15:30 Meditációs instrukciók a 3 napra
15:30 - 16:00 Pihenés, járó meditáció
16:00 - 16:45 Vezetett meditáció
17:00 - 18:00 Jóga
18:30 - 19:30 Vacsora
19:30 - 20:30 Előadás és vezetett meditáció

Hétfő (08.01)
7:30 - 8:30 Jóga
8:30 - 9:15 Reggeli
9:00 - 10:00 Előadás és vezetett meditáció
10:00 - 10:30 Pihenés, járó meditáció
10:30 - 11:15 Vezetett meditáció
11:15 - 11:45 Pihenés, járó meditáció
11:45 - 12:30 Szabad program, önálló meditáció
12:45 - 13:45 Tudatos étkezés gyakorlása - Ebéd
13:45 - 14:45 Szabad program
15:00 - 17:00 Krisna völgy látogatás vagy szabad program
17:00 - 17:45 Vezetett meditáció
17:45 - 18:45 Jóga
19:00 - 19:45 Vacsora
20:00 - 20:45Vezetett meditáció jó idő esetén a közeli Pusztatoronynál

Hétfő (08:02)
7:30 - 8:30 Jóga
8:30 - 9:15 Reggeli
9:00 - 10:00 Előadás és vezetett meditáció
10:00 - 10:30 Pihenés, járó meditáció
10:30 - 11:15 Vezetett meditáció
11:15 - 11:45 Pihenés, járó meditáció
11:45 – 13:00 Zárás és meditáció
13:00 - 14:00 Ebéd és távozás

Jelentkezés: Adamcsek Aliz info@bemindful.hu


