VIP - retreat
התחדשות במואה
מואה אוזיס נווה מדבר ,ים המלח

15.09-17.09

בעקבות הצלחה מטורפת וכיף שלא ניתן לתאר שחויינו בריטריט ביוני ,אנחנו
נוסעים שוב למואה בריטריט שכולו מוקדש לניקוי רעלים ,שחרור העבר ,מנוחה
והתחדשות ,חיבור עם הרוח ועבודה רוחנית לפני חרי תשר ֿי
התאריך של הריטריט נבחר מכמה סיבות:
 זוהי הזדמנות שלנו לנוח אחרי חופשת הקיץ עם הילדים ,להיגרע ולצבור כוחות זוהי עונה מושלמת לנופש במדבר ,כי כבר לא חם מדי אך עדיין נעים לשחותבאגם הטבעי שיש במקום ומותר לשחות בו גם ביום וגם בלילה
 זוהי תקופה מיוחדת לפני ראש השנה יום כיפור ,זמן מושלם לעבודה רוחניתואנגרגטית ,לשחרר את כאבי העבר ,לטהר את הגוף והנפש וליצור כוונות
וחלומות חדשים לשנה החדשה
הריטריט פתוח לקהל הרחב וכדאי להזמין גם אנשים שאין
להם רייקי וגם לבוא עם בני זוג ,כי יהיה הרבה כיף

לכל שאלה ולפרטים נוספים ניתן לפנות לנטלי 0538320405

תוכנית הריטריט כוללת מדיטציות
ועבודה עם המנטרות עם עלות
השחר בלב המדבר ,האטה יוגה
קלאסית מתאימנ לכל הרמות,
מדיטציה לשחרור פחדים
ומחסומים ,ריפוי מוזיקלי ליד
המדורה ,החלפת טיפולי רייקי
וטיפולי מגע עמוק ,אווירה חברית,
ריקודים תחת אלפי כוכבים ,אוכל
טבעוני טעים והרבה שקט האהבה
עלות הריטריט היא  2620ש׳׳ח
וזה כולל לינה בחדרים מפנקים ל4
אנשים ,יש אפשרויות לינה בזוג
וגם חדרי יחיד בתוספת תשלום.
המחיר כולל גם את כל הסדנאות
ופנסיון מלא.
ריטריט הבא במואה יהיה רק
בקיץ  ,2023ומדובר במקום
שאינו מאפשר הגעה עצמאית.
לכן אל תפספסו הזדמנות
להתחדש במקום קסום שכזה.
כדי להבטיח מקום ומחיר ניתן
להעביר מקדמה בסך  500ש׳׳ח,
ולהשלים את התשלום שבועיים
לפני הנסיעה.
ניתן לפרוס לתשלומים

יום חמישי

תוכנית הריטריט

צ׳ק אין למואה וקבלת חדרים,
שחייה באגם אקולוגי.
מעגל היכרות ופתיחת הפסטיבל,
מדינטציית פתיחת הלב וחיבור עם
המקום ,החלפת טיפולי רייקי וסדנת
ריקוד חופשי
פוגשים את השקיעה בלב המדבר.
ארוחת ערב טעימה.
סדנת ריפוי עם קערות טיבטיות
ומדיטציה שמאנית מוזיקלית מסביב
למדורה

יום שישי

יום שבת
מדיטציה עם עלות השחר לבל
המדבר
הטאה יוגה עמוקה
ארוחה מזינה .סדנת ניקוי רעלים
ותזונה איטואיטיבית .איך להפוך
תזונה לתרופה?
מעגל סיכום והחלפת טיפולים
זמן פנוי לשחייה והיפרדות ממואה
נסיעה הביתה

מפגש על השמש ועבודה עם מנטרות בלב
המדבר ,מדיטציית התנקות באגם.
האטה יוגה עמוקה.
ארוחת בוקר טעימה עם נוף משגע
מנוחה ,החלפת טיפולים ,שחייה באגם וזמן
פנוי .ארוחת צהריים
מפגש בנושא חיבור עם אני העצמי ,אהבה
וחמלה עם עצמנו ועם האחרים .נשחרר את
העבר ,ניפרד מפגיעות העבר ומטינה ,ונפנה
מקום לאנרגיה חדשה .מטיטציית אהבה
עצמית.
בערב החלפת טיפולי מגע עמוק ובונוס
למעוניינים :טיול עם נזירות למנזר בודיסטי
היחד במינו בישראל
ארוחת ערב ומסיבה
תחת כיפת השמיים
עם אלף כוכבים +
שחייה לילית

