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RELAXAČNO ZÁŽITKOVÝ VÍKENDOVÝ POBYT 
SO SEMINÁROM  

v krásnom lesnom prostredí Myjavy 
 

TERMÍN 18-19-20.september 2020 ( piatok až nedeľa ) 
(už 7 ročník úspešných zážitkových pobytov pre všetkých) 

 

 

DARUJTE SI KRÁSNE Víkendový pobyt je       

ZÁŽITKY.              zameraný na vnútornú    

                                 slobodu vášho ducha.   

     

Tu Vás nikto nebude PRÍĎTE V SEBE      

hodnotiť, ani kritizovať,  PREBUDIŤ A                  

všetci si budeme rovní. AKTIVOVAŤ ŽIVOTNÚ                            

.                                  SILU.  
HOSTIA  

MÁRIA ZÁRIŠOVÁ – FYZIOTERAPEUTKA A MAJSTERKA REIKI – životnej energie 

s vyše 25 ročnou praxou  

DUŠAN SERÁTOR – DLHOROČNÝ ŠÉFKUCHÁR s 20 ročnou praxou, Turies Academi 

pod vedením synovca najznámejšieho francúzskeho šéfkuchára  
 

Miesto: Chata Vrbovce, obec Vrbovce, okres Myjava – oblasť Biele Karpaty 

Stravovanie: 2x plná penzia, začíname v piatok večerou, končíme v nedeľu obedom. 

Cena za pobyt: 168 eur vrátane stravy, ubytovania a práce lektora  

Začiatok pobytu: 18.9.2020 o 16.00 hodine (piatok), Koniec pobytu: 20.9.2020 o 14.00 hodine (nedeľa) 

Doprava: individuálna, alebo možnosť dohody odvozu autom z Bratislavy. 

Ubytovanie : je v chate, ktorá disponuje 2,3,6 a 8 lôžkovými izbami.  

Prihláška na pobyt: po vyplnení prihlášky je potrebné, aby ste ju zaslali na e-mailovú adresu : 

novyrozmer@novyrozmer.sk                                                Prihlášku si nájdete v prílohe mailu.  

 

Program seminára :  
• Feng shui – ako mať zdravé a harmonické bývanie, alebo firmu podľa pilierov BA GUA, naučíte sa, 

kde má byť v priestore daný pilier, ktorý nám určuje v dome napríklad miesto slávy, bohatstva, 

manželstva, kariéry ... + povieme si aj o liečivých postupoch.  

• Bylinky – ako sa v nich vyznať, veľmi dôležitý moment – spôsob prípravy čaju, zber, sušenie, výuka 

bylín podľa orgánovej sústavy, ochutnávka čajov a iných bylinných prípravkov, možnosť zakúpenia 

bylín priamo od pestovateľa  

• ˶Ako byť zdravý bez užívania liekov" z pohľadu psychiky, stravy a pohybu – prednáška môjho hosťa 

Majky Zárišovej + možnosť počas celého pobytu o masáž lymfatického systému a zladenie liečivej 

energie v organizme pomocou Reiki. Cena za masáž na mieste dohodou.  

• Večerné prekvapenie : splnenie si prianí v sprievode šamanského bubna 

• Zoznámenie sa so 7 základnými čakrami  

• Mini kurz školy varenia môjho hosťa Duška Serátora– ako si urýchliť bežné varenie v kuchyni, ako 

neprestáť pol dňa pri hrncoch pri príprave oslavy, ako variť zdravo a pri tom chutne a veľa iných 

užitočných rád. Duško nám bude aj variť počas celého pobytu.  

• Cvičenie Cchi Kung – 8 brokátov, 5 elementov a orgánovej jógy a veľa iného ... 

 

TEŠÍME SA NA VÁS                                                                        Lektor : Jana Serátorová s hosťami                                                                                                             
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