
Vážené a milé přítelkyně, váŽení a milí přátelé, příznivkyně a příznivcijógy,

nesetkávajíse hory s horama, ale lidé s lidmi.
Rok se sešel s rokem (roky) a opět má přijet můj milý přítel Krishna (narodil se v den, kdy se slaví
narození Krišny) z posvátného města Uttarakashi v Himálajích, kde se pěstuje tradice jógy.
Před svojí cestou na seminář do Švýcarska, kde ho očekávajíjeho přátelé a'Žáci, nauétiřípodobně
jako před dvěma roky naši vlast.
Přijeho první a zatím jediné návštěvě, jsme si všichni, kdo se s ním setkali, odnesli
nezapomenutelné zážltky a dojmy, nadšení a snad i stopu v srdcích zanechaljak v pokročilých
jogínkách a jogínech, tak i v těch, kteří s jógou zaéína1í nebo jí praktikujíjen občas.
Abychom sijeho energie mohli všichni více užít (po týdnu s ním jsem se energeticky cítíla jako
kdybych tento týden strávila přímo v lndii), rozhodlijsme se, Že letos uspořádáme víkendový retreat
v nádherném prostředí kapucínského kláštera v Mnichově Hradišti, kteý bezprostředně sousedíse
zámeckým parkem.

Dovoluji si Vás proto pozvat do Mnichova Hradiště na

VíKENDoyý.lÓooyÝ poeyT V TERMíttu r. - 5. červn a 2o16,
který začíná v pátek odpoledním cvičením a končí v neděli odpoledním cvičením, které bychom
časově upravili dle dohody.

Denní program:
8:00 pránájáma v zámeckém parku
9:00 snídaně

10:00 _ 12:ao dopoledníjógová praxe
12.3a - 13:30 oběd
13:00 volný program
15:00 - 17:30 odpolední jóga
18:00 večeře
20;00 večerní posezení _ zpěv manter, kirtanů, povídání o lndii, filosofiijógy'

V případě zájmu i s promítáním fotograÍií aukázkou tance kathak.
Počet úcastníků: maximálně 30 osob.
a
WoRKsHoP YoGATHERAPY A AJURVÉDn v TERMíNU 5. -7. Čenvrtn 2016,
který bude navazovat na víkendový program. Tento workshop začne v neděli večer a skončív úteý
odpoledne. Pozornost bude, mimo jiné, věnována prevenci a léčení civilizačních chorob jako jsou
bolesti zad, migréna, deprese, stres, nespavost, astma' ztrátapaměti, vysoký anízký tlakadalŠí.
V případě zájmu moŽnost prodlouženíworkshopu do středy 8. 6. 2o16.
Počet účastníků: maximálně 15 osob.

Ve volných hodinách bude poskytnuta moŽnost individuálních konzultací.

Krishna hovoří anglicky, překlad do češtiny bude zajištěn'

Ubytovánív barokním kapucínském klášteře v Mnichově Hradišti, (tříaŽ čtyřlůžkové pokoje, stylově
rekonstruované WC a sprchy, kuchyně).
Stravování je možné formou:
- společné přípravy indického jídla s Krishnou jako ,,šéfkuchařem",- z vlastních zdrojů - moŽno pouŽít kuchyňku kláštera,
- zajištěníobědů dovozem nebo
- vyuŽitím restauracív Mnichově Hradišti'

Doprava po vlastní ose, moŽno využít bus i vlak.



Vložné:
- jógový program ve dnech 3. - 5. 6. 2016 1.080,- Kč při úhradě do 30. dubna 2016, později o 100
Kč více.
- workshop yogatherapy a ajurvéda ve dnech 5. - 7 .6. 2016. Cena 1.080,- Kč při úhradě do 30.
dubna 2016"

Ubytování 24a,- Kělden se hradí na místě'

Vyplněné přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu dana.lidl(&seznam'cz. Vzhledem k omezenému
počtu účastníků, se prosím hlaste' co nejdříve.

Více o Krishna Nandovi: httn:llanand--qaryga.cCIm/
Více o ubýování: q&rur'foKus-mb.c3
Více o workshopu a přihlášky: dana'lidl@seznam.cz;732140 121

Srdečně Vás zvu na tyto jedinečné workshopy a prosím o přeposlání informace Vašim přátelům a
známým, které by tato nabídka mohla zaujmout.

S pozdravem a přáním krásných jarních dní

Dana Lídlová


