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Cena: cvičící dospělý  4100,- Kč  |  necvičí dospělý 2600,- Kč  |  děti 3-12  let 1600,- Kč
          (dítě do 3 let – zdarma bez nároku na lůžko a stravu)
V ceně zahrnut intenzivní celodenní program, ubytování 3 noci, stravování 3x formou plné penze
(možnost i vegetariánská) – bufetová snídaně, dvojchodový oběd a jednochodová večeře

Přihláška a platební podmínky: osobně ve studiu ViaRa nebo mailem na info@viara.cz. 
(omezená kapacita účastníků na semináři). 
Do mailu prosím uveďte Jméno a příjmení, telefon případně rodinné příslušníky. Přihláška je platná
po zaplacení celé částky nebo zálohy 50% (doplatek do 30.6. 2017) hotově nebo převodem na účet
č. 2500972315/2010 (FIO Banka) – do poznámky uveďte příjmení a RUSAVA

OTEVÍRÁNÍ VNITŘNÍCH SIL TĚLA A ROZŠIŘOVÁNÍ VĚDOMÍ

RUSAVĚ Hostýnské
vrchy

V nádherném silovém prostředí Rusavy se budeme věnovat otevírání komplexu 
vnitřních sil. S prvotřídními lektory budeme procvičovat nejen vnitřní svalstvo, 
ale i aktivovat celý náš energetický systém. Pomocí iyengar jogy, čchi kungu 
a rozmanitých východních technik s mnoha tisíciletou tradicí, vycházejících z tao-
istických, buddhistických a hinduistických filozofií, budeme jemně avšak hloub-
kově pracovat s vnitřní alchymií těla, dechu a energie.  |  Na kurzu budeme praco-
vat také s naším vědomím. Novým a objevným způsobem se budeme věnovat řeči 
Univerza, jejímu pochopení a praktickému začlenění do každodenní reality života 
Objevíme, jaké Kosmické energie se pojí s jednotlivými čísly, budeme se učit cílené 
práci se sny a další.  |  Při práci s vnitřními silami a energiemi bude také celková 
harmonizace. Kromě vnitřních cvičebních technik budeme harmonizovat své těles-
né buňky vibracemi a energiemi léčivých zvukových nástrojů.  |  Představíme si i 
skvělé Korejské reflexní samoléčení SU-JOK. K dispozici bude také možnost osob-
ních konzultací v oblasti Tradiční Čínské Medicíny a provedení akupunktury ucha.
Úchvatnost silového prostředí Rusavy nás bude vybízet tím nejkrásnějším způ-
sobem také k výletní improvizaci. Otevírání vnitřních sil proto vždy přizpůsobíme 
danému okamžiku přítomnosti. Nastavení programu a náročnosti kurzu je záměrně 
flexibilní, aby byl vhodný a přínosný jak pro začátečníky, tak i pokročilé.

program je „živý“, kdykoliv se může přizpůsobit energiím danému okamžiku. Jedním z cílů kurzu 
je hlouběji vnímat sám sebe a své okolí. Vědomá improvizace je proto žádaným prvkem kurzu.

- ranní naladění se a rozcvičení
- snídaně
- dopolední blok iyenagar jogy, čchi kungu a technik dálného východu
- oběd
- 2 hodiny osobní volno
- odpolední blok s možností volby A) iyenagar joga, čchi kung
 a techniky dálného východu  B) práce s vědomím
- večeře
- večerní blok práce s vědomím (přednáška, workshop)
- vibrační harmonizace tělesných buněk a orgánů léčivými
 zvukovými nástroji

program

RaDosti
USKUPENÍ FIREM PRO OSOBNÍ ROZVOJ


