10. - 12. 5. 2019 IN 7. - 9. 6. 2019

DETOX VIKEND V NARAVI
VIKEND OBUJANJE ŽIVOSTI
V hitrem vrtincu življenja, si je še bolj potrebno vzeti čas zase. V
objemu narave, gozda in sonca se bomo povezali na ravni, ki bo v
nas prebudila vseh pet čutov in se sprostili s tem, kar smo, preprosto
mi, v vsej svoji lepoti. Prideš zraven?

PRIJAVA NA DETOX
VIKEND
Detox vikend začnemo
v petek ob 18:00 z
večerjo in končamo s
kosilom v nedeljo.
PRIJAVA na delavnico
Sanje Lončar: Kako do
več energije brez
tveganja, sobota 10:0012:00
PRIJAVA na delavnico
Sandre Anais:
Odpiranje čutov in
razstrupljanje skozi
utelešanje arhetipov,
sobota 16:00-18:00
PRIJAVA na delavnico
Qi gong, nedelja, 9:0011:00

DETOX VIKEND 10. - 12. 5.
2019
*vikend poteka v slovenskem jeziku z možnostjo
neformalnega angleškega prevoda

Pomlad se je že dodobra prebudila, zato se bomo poučili o njenih
sadovih, ki nam pomagajo pri razstrupljanju telesa in naravnemu
vzdrževanju energije. Hrana predstavlja samo en vidik
razstrupljanja, zato se bomo posvetili tudi odnosom, do sebe,
sobitij, narave. Na programu bodo med drugim: gozdna terapija,
dihalne vaje, očiščevalna meditacija, zdravilni zvoki in ples.
Delavnice nam bodo pomagale pri razstrupljanju, zdravih
odločitvah in ohranjanju ravnovesja. Uravnotežena zelena prehrana
pa nas bo podpirala cel čas procesa.

Z gosti: Sanja Lončar, vodja projekta Skupaj za zdravje
človeka in narave
http://www.zazdravje.net/
Sandra Anais, plesna ekologija
https://sandraanaisvidim.wixsite.com/dance-ecology

Vzela sem si čas zase, in
ugotovila, da bom sebi
in naravi namenila več
časa tudi v prihodnje,
hvaležna sem za to
izkušnjo.
udeleženka, 2018

OBUJANJE ŽIVOSTI 7. - 9. 6.
*vikend poteka v angleškem jeziku
2019
Na vikendu se bomo o prepustili ritmu narave in se odmaknili od
glave k srcu in celostni izkušnji. Poglobili in povezali se bomo z
našim bistvom, z vsem živim in tako iskali simbole in uvide za naše
življenje v prečudoviti naravi okoli nas. Na programu bodo med
drugim: globlje poslušanje sebe, drugega in prihodnosti, usmerjen
gozdni sprehod za razčiščevanje naših življenjskih vprašanj,
vodeno sanjanje za pogovor z višjim jazom, šamansko potovanje.
Vabljeni vsi, ki potrebujete podporo pri sprejemanju odločitev, ki
bi se radi s pomočjo narave ponovno povezali s svojo pravo naravo.

PRIJAVA NA OBUJANJE
ŽIVOSTI (vikend poteka
v angleškem jeziku)
Vikend začnemo v petek
ob 18:00 z večerjo in
končamo s kosilom v
nedeljo.

Z gosti: Marjeta Novak, voditeljica dialogov s seboj,
drugimi in s prihodnostjo
www.humus.si

Lokacija: Hrib s prelepim razgledom v okolici Litije, v vasi Ponoviče. Natančna navodila za dostop
do lokacije posredujemo v potrditvenem mailu.

Prijave in informacije
Cena 50 eur/osebo, 35 eur/študenti, brezposelni (*prehrana, nastanitev**, program) prijave do 15.4.
Cena 80 eur/osebo, 65 eur/študenti, brezposelni (prehrana, nastanitev, program) prijave do 7.5/30.5.
Cena posameznih delavnic na detox vikendu: 10 eur/osebo
(prijava bo potrjena po prejemu plačila, prijavite se na povezavah v zelenem in vijoličnem okvirčku).
*Prehrana bo vegetarijanska, pretežno pripravljena iz lokalnih sestavin.
**Nastanitev v skupni sobi za 12 oseb ali v lastnem šotoru.
Za vprašanja in več informacij pišite Poloni na: polona.piltaver@gmail.com
Vikenda sta letos delno sofinancirana s strani programa Evropska
solidarnostna enota. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost
avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije.

