
 
 
 
 
 
 
 Joga jest ścieżką rozwoju vs sposobem życia, którego celem jest rozwijanie lepszego zdrowia - zarówno 
fizycznego, jak i psychicznego. Terapia z jogą nie wykorzystuje żadnych lekarstw, nie jest to także fizjoterapia. 
Zależy ona w pełni od stopniowej poprawy stylu życia. Następuje to poprzez sukcesywne przebudzanie i 
oczyszczania umysłu z nagromadzonych błędów myślenia oraz generowanych przez nie chorób (w przeciwnym 
razie leczy się jedynie fizyczne symptomy choroby, a nie ich źródło). Jej tradycje sięgają tysięcy lat przed naszą 
erą, a ich skuteczność potwierdza multum praktykujących osiągających fantastyczne wyniki w poprawie 
zdrowia. Dzięki stosowaniu specjalnie dobranych pozycji ciała, technik oddechowych, medytacji oraz 
balansującej diety osoba zaczyna otwierać się i zrzucać psychiczne (emocjonalne) oraz fizyczne blokady 
odpowiedzialne za najróżniejsze dolegliwości: bezsenność, bóle i schorzenia kręgosłupa, depresję, 
nadpobudliwość, nawagę, poczucie niepewności (strach i fobie), wysokie/niskie ciśnienie i wiele innych. 
  
 Jogini podążający za tradycją dzielą się swoją wiedzą z innymi po to, aby pomagać im w rozbudzaniu ich 
pełnego potencjału. Ja również z radością wyczekuję na spotkanie z każdym, kto chce się uczyć i poprawiać 
swoje zdrowie.  
Poniżej znajdziesz warunki powiązane z moją ofertą - niech przyniesie ona korzyści Tobie oraz wszystkim 
dookoła.  

Z wyrazami szacunku,   

Weronika Maria Kostrzewa  

 

PROGRAM TRENINGU PERSONALNEGO  
 

⚫ Po potwierdzeniu dat Twojego pobytu, w oparciu o informacje, jakimi się ze mną podzielisz, zacznę 
pracę nad programem zadedykowanym specjalnie dla Ciebie. Będzie on zawierał: pracę z ciałem, 
techniki oddechowe, medytacje i dietę. Celem jest poprawa Twojego aktualnego fizycznego i 
psychicznego stanu zdrowia oraz zyskanie umiejętności lepszego balansowania pomiędzy różnymi 
aspektami Twojego życia, takimi jak: rodzina, praca, przyjaciele (a nawet wrogowie) i czas wolny.  

⚫ Generalny plan zajęć będzie ustalany na bieżąco - przed Twoim przyjazdem. Natomiast szczegółowy 
program zostanie Ci zaprezentowany podczas pierwszego spotkania z nauczycielką.  

⚫ Plan na każdy dzień będzie zawierał czas wolny, dlatego będziesz mogła/mógł dodać do swojego 
pobytu także inne aktywności. Jednakże, koncept na ten retreat zakłada, iż skupisz się na założonych 
przez siebie celach powiązanych z nauką, refleksją i poprawą zdrowia. Im mniej przeszkadzających 
doświadczeń, tym lepsze będą efekty.  

⚫ Wszystkie informacje jakie wymieniasz z nauczycielką pozostają prywatne.  
 

Widok ze szlaku wędrownego Rota Vicentina, który znajduje się na 
terenie Sagres I parku natury Costa Vicentina w Portugalii. Jest on znany 
z pięknych, dziewiczych plaż i klifów, lasów eukaliptusowych, jezior oraz 
wzgórz Monchique. Można tutaj zaobserwować dzikie życie morskie, w 
tym delfiny, orki i wieloryby oraz wiele interesujących gatunków ptactwa   
 
 
 
 
 
 
 



ZAKWATEROWANIE  
⚫ Zależy od Twoich preferencji, ale powinno się znajdować w pobliżu miejsca pobytu nauczycielki (+/- 

15km), a więc w Pogorzelicy nad Morzem Bałtyckim lub na terenie parku Costa Vicentina w Portugalii 
(region Algarve).  

⚫ Czuj się zaproszona/y do zwrócenia się do mnie o listę rekomendowanych domów gościnnych, 
hosteli, hoteli, itp.  

⚫ Istnieje możliwość zmiany lokalizacji, ale zwiększa to koszty, jako iż wymagane jest opłacenie 
dodatkowego transportu i zakwaterowania dla nauczycielki. 
 
DIETA  

⚫ Oczyszczająca i balansująca dieta żywieniowa zostanie przygotowana specjalnie dla Ciebie w oparciu 
o zasady Ayurvedy, która jest starożytnym systemem medycyny naturalnej z Indii. Przed przyjazdem 
zostaniesz poproszona/y o wypełnienie formularza i wykonanie kilku badań, co pozwoli na 
rozpoznanie Twojej „konstytucji” oraz nadmiarów i niedoborów. 

⚫ W większości przypadków dieta jest wegetariańska.  
⚫ Wszelkie alergie oraz nietolerancje jedzeniowe są uwzględniane.  

 
KOSZTA  

⚫ Po potwierdzaniu dat przyjazdu wymagana jest wpłata bezzwrotnego depozytu w wysokości 1000PLN 
(lub 220€). Kwota ta pozwoli nauczycielce na rozpoczęcie pracy nad Twoim programem i potwierdzi 
Twoją autentyczność. Podczas retreatu z pieniędzy tych zostaną opłacone koszta związane z 
organizacją retreatu, jakie ponosi nauczycielka.  

⚫ Na tydzień przed Twoim przyjazdem przekażesz nauczycielce uzgodnioną kwotę w oparciu o 
następujące wyliczenie: 100PLN (lub 22€) na każdy dzień trwania retreatu na zakupy spożywcze, które 
posłużą do przygotowania Twojej diety. 
 
UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE 

⚫ Zaleca się wykupienie ubezpieczenia podróżnego, jako iż nie będzie możliwości wypłacenia depozytu 
ani diety żywieniowej na skutek anulowania przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu, itp. Zwróć uwagę 
na to, aby ubezpieczenie pokrywało ewentualne koszty leczenia i odpowiedzialności cywilnej, jakie 
mogą wystąpić na skutek podejmowanych przez Ciebie podczas pobytu działań. 

⚫ Zaleca się abyś posiadał/a aktualna kartę EHIC lub jej odpowiednik na poczet usług medycznych, 
jakich możesz potrzebować.  

⚫ Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże lub zniszczenia przedmiotów osobistych lub 
utratę zdrowia, jakie mogą się wydarzyć podczas lub na skutek Twojego pobytu.  
 
DAROWIZNA  
Kiedy retreat dobiegnie końca, możesz ofiarować nauczycielce darowiznę w oparciu o Twoje osobiste 
wrażenie co do wartości oferowanego Tobie serwisu.  
 

 

 


