POWER RETREAT

på Sri Lanka

FORKÆL DIG SELV - TAG MED
PÅ VORES UFORGLEMMELIGE
AYURVEDISKE YOGA- OG
MEDITATIONSREJSE TIL SRI LANKA
Forkæl dig selv med dit livs rejse. En rejse, der vil sætte sine spor i krop, sind, sjæl, skabe ro og balance samt
endnu mere livsglæde. Turen er for dig, der vil vende hjem
med en stærkere, sundere og slankere krop samt et roligere og mere harmonisk sind.

Power Retreat

Formålet er at hjælpe din krop tilbage til sit oprindelige udgangspunkt. Det vil sige at komme gamle skader og skavanker til livs, få en bedre forståelse af hvordan din krop har det, samt hvordan vi kan få den
til at blive en endnu bedre version af sig selv både fysisk, psykisk og mentalt. Kroppen skal ses som en
helhed og behandles derefter. Du vil komme hjem med mere energi og overskud.
Du rejser med en gruppe (ca. 15-22 personer) samt 1-2 kropsterapeuter fra Kropsinstituttet. Vores kropsterapeuter vil være der for dig.

Turens indhold

• Ca. 16 timers ayurvediske behandlinger
(Herunder massage, skønhedsbehandling
mv. 2-2,5 timer hver dag).
• Ca. 10 timers yoga og meditation.
• Ca. 7 timers grundtræning
(kropsinstituttet terapeuter underviser).
• Daglig ayurvedisk lægekonsultation.
• 2 kropsterapibehandlinger af terapeut fra
Kropsinstituttet – Vi laver en kropsterapi
behandling, som anskuer kroppen som
helhed
• 1 times ayurvedisk madundervisning
• Sightseeingtur i den nærliggende by
• Rapport over hvilke fødevarer du vil have
godt af at fortsætte med, når du kommer
hjem
• Alle måltider er inkluderet – maden
tilpasses efter din personlige dosha/type
• Flybilletter. (Ønsker du at forlænge dit
ophold m. en rundrejse, vil der højst
sandsynligt komme et tillæg på
flybilletten.)

Kort om ayurveda

Ayurveda arbejder med afbalancering af
energier i organer, tanker og følelser, for at
forhindre ubalancer i at ødelægge kroppen.
Ayurveda underviser i hvordan man ændre
livsførelse, så man holder sig sund og i balance. Energierne kaldes doshaer og inddeles i
tre overordnede grupper; Vata, Kapha & Pitta.
Ayurvedaen går ind for holistisk helbredelse
for sind, krop og sjæl.

Datoer og priser

Klik ind på vores hjemmeside, hvor du altid kan
finde datoer og priser for de næste retreats til
Sri Lanka.

