AUTENTISK

ayurveda i Indien

AUTENTISK AYURVEDISK
RETREAT I INDIEN
- ULTIMATIV SELVFORKÆLELSE
FOR KROP OG SJÆL
Swaswara i Indien er en ayurvedisk oase. Bygget med stor
respekt for den omkringliggende natur ligger Swaswara
omgivet af skov ved vandet i det sydlige Indien. Stedet fylder dig med fredfyldt energi og er det perfekte udgangspunkt for et ayurvedisk retreat, hvor du kan koble helt af
og lade batterierne op på ny. Velkommen til Swaswara!

Autentisk ayurveda

Ayurveda er verdens ældste alternative behandlingsform. Et medicinsk system, der ser på det hele
menneske og søger at finde årsagen bag det enkelte menneskes tilstand fremfor at symptombehandle.
Den ayurvediske filosofi tilbyder gode retningslinjer for et sundt liv. Med udgangspunkt i en holistisk opfattelse af krop, sind og sjæl ser ayurveda på, hvordan det enkelte menneske kan optimere sin tilstand.
På Autentisk Ayurvedisk Retreat i Indien bliver du dagligt tilset af en ayurvedisk læge, der planlægger
dine behandlinger og din kost udfra din nuværende tilstand og den type, du er. Vi kombinerer den ayurvediske behandling med daglig yoga og B:A:M kropsbehandlinger. Det handler om at få dig gjort til
den absolut bedste version af dig selv!

Et ayurvedisk retreat er for alle. Nogle tager
afsted, for at komme skavanker til livs. Andre
tager afsted for at dyrke yoga, få behandlinger
og blot nyde tiden alene. Vi kan med sikkerhed
sige, at alle får en oplevelse for livet. Du får en
stor portion viden om dig selv og din sundhed
samt en masse værktøjer, så du kan fortsætte
den sunde livsstil derhjemme.
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Fly t/r fra København
8 dages indlogering
Fuld økologisk og ayurvedisk forplejning.
Daglige individuelle konsultationer af
en lokal ayurvedisk læge.
Ca. 2 timers daglige ayurvediske
behandlinger.
Daglig morgenyoga og meditation
Kropsinstituttets M:A:M træning
(Movement & Mobility) hver aften. Hertil
også daglig undervisning i ”De 5 tibetanere”.
2 B:A:M kropsbehandlinger (Body All Mind)
udført af en kropsterapeut fra
Kropsinstituttet. Behandlingerne
identificerer din krops svagheder og
styrker og hjælper dig til en større
kropsforståelse, mere ro og mindre stress.
En sundhedsrapport over hvilke fødevarer,
der er gode for dig og den dosha, du er.

Kropsinstituttets behandlere støtter og vejleder dig igennem hele forløbet. Det er en spændende rejse, du er på, og vi glæder os til at
nulstille din travle hverdag. Vi sørger for alt
det praktiske på hele turen. Du skal blot tage
imod og fokusere på dig selv og dit velvære.

DATOER OG PRISER
Klik ind på vores hjemmeside, hvor du altid kan finde
datoer og priser for de næste retreats til Indien.

