
JOGA 
warsztat rozgrzewający w Kaczym Bagnie

zimowe spotkanie 

11-12 STYCZNIA 2020
 

INFORMACJE I ZAPISY:
519 644 062  W GODZ. 8:30-16:30
E-MAIL: BIURO@KACZEBAGNO.PL

Dowiedz się więcej:

Agata Kowalik - Dobre Pola Monika Różańska - Surya Yoga

@KaczeBagnoMiejsceInicjatywPozytywnych
 
                    www.kaczebagno.pl
 



INSTRUKTORKI
 

Ze spokojnym sercem oraz dumą oddajemy Was pod
opiekę wspaniałych kobiet.
Kilka słów o nich:

Agata Kowalik - Dobre Pola

Monika Różańska - Surya Yoga

Pamiętam jak pierwsze zajęcia jogi wywołały we mnie falę euforii i poczucie,
że znalazłam coś, co bardzo ze mną rezonuje.
To była miłość od pierwszej asany i joga od tej pory miała szczególne
miejsce w moim życiu:)
Przez te sześć lat praktykowania jogi Iyengara, moja praktyka cały czas się
zmieniała i pewnie będzie zmieniać się nadal. 
Joga nauczyła mnie odpuszczenia i akceptacji. 
Dla mnie jest to niekończąca się droga odkrywania i poszerzania
horyzontów... 
Jesienią 2018 roku postanowiliśmy całą rodziną zostawić nasz dom na
Śląsku i przeprowadzić się na spokojną wieś w okolicy Nowego Miasta
Lubawskiego.
Znalazłam tu spokój, harmonię i inspirację do urządzania własnego życia.
Tu poczułam bliski kontakt z naturą, silną potrzebę ”uziemienia” i pracy z
ciałem. Zaczęłam oddychać pełną piersią i spełniać swoje marzenia. 
Tak zaczęła się moja jogowa nauczycielska ścieżka:)
Prywatnie mam duszę jednorożca, jestem wegetarianką, miłośniczką
zdrowego i ekologicznego jedzenia, medytacji w tańcu, rozluźnienia
mięśniowo-powięziowego, czytania, podróżowania, biegania i wszystkiego,
co sprawia mi dziką radość.
Optymistycznie patrzę na otaczający mnie Wszechświat, lubię zmieniać i
doświadczać. Naście lat temu zakochałam się w cudownym mężczyźnie i
teraz razem z naszymi dwoma ciekawymi świata synami tworzymy rodzinną
historię...

Joga towarzyszy mi całe dorosłe życie. Praktyka przez ten czas
zmieniała się. Jej moc i znaczenie odkrywam szczególnie w silnych
momentach zmian, kryzysów czy choroby.
Po tych wielu latach mogę śmiało powiedzieć że mam zdrowe, silne, bardzo
sensytywne ciało i spokojny umysł, patrzący z dystansem na świat.
Jogę w podejściu B.K.S Iyengara praktykuję od 2002 roku, a swoją
przygodę z nauczaniem rozpoczęłam 2012 roku. W 2014 roku
ukończyłam studia podyplomowe „Relaksacja i joga” na
warszawskim AWF, prowadzone przez prof. Janusza Szopę.
Systematycznie pogłębiam swoje rozumienie jogi i pracy z ciałem przez
praktykę własną oraz uczestnictwo w warsztatach z doświadczonymi
nauczycielami – Robertem Spicą, Ewą Szprenger, Konradem Kocotem,
Kasią Lubicz, Jurkiem Jaguckim. 
Szczególnie ważne miejsce w moim sercu zajmuje wspaniały nauczyciel –
Leszek Mioduchowski.
Na co dzień jestem mamą dwójki cudnych małych ludzi i żoną fajnego faceta.
 Jestem kobietą pełną wewnętrznej radości, energii.
Do życia podchodzę z pasją i entuzjazmem, a dzięki jodze nauczyłam się
wprowadzać w swój wir spokój i refleksję.
Wyszła mi z tego całkiem niezła mieszanka.
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HARMONOGRAM
 

Po długiej przerwie świątecznej warto wrócić do kontaktu ze
swoim ciałem z troską i spokojem.
Proponujemy Wam warsztat podczas, którego stworzymy
przestrzeń na spotkania ze sobą w pracy z ciałem.
Znajdziemy czas na relaks, głębokie zanurzenie w oddechu,
stabilną pracę w asanach, ruch w tańcu oraz zatrzymanie w
medytacji

SOBOTA

09 :00  -  10 :00    medytacja  i  paranayama

(prowadzi  Monika)

 

10 :30  -  12 :30    sesja  jogi  (prowadzą

Monika i  Agata)

 

13 :00 -  15 :30   obiad,  czas wolny,  spacery,

odpoczynek

 

16 :00  -  18 :00   sesja  jogi  (prowadzą

Monika i  Agata)

 

18 :30  -  19 :30  ko lacja

 

20 :00  -  22 :00   tańce -  medytacja  w ruchu

(prowadzi  Agata)

 

 

11 .01 .2020

NIEDZIELA

09 :00  -  10 :00    medytacj a  i  paranayama

(prowadzi  Moni ka)

 

10 :30  -  12 :30   sesj a  j ogi  (prowadzą

Moni ka i  Agata)

 

13 :00   obi ad

 

14 :00  podsumowani e,  pożegnani e  i

zakończeni e

12 .01 .2020

10 godzin warsztatów



dziesięć godzin warsztatów 
obiad x 2
kolacja x 1
owocowy poczęstunek
woda,  serwis kawowy
herbata rozgrzewająca
miejsce parkingowe

OFERTA CENOWA

noclegiem antresoli 3 osobowej  z łazienką w korytarzu - 480zł
 

noclegiem  w pokoju 2 osobowym na poddaszu z łazienką w
korytarzu - 500 zł

 

noclegiem w pokoju 3 osobowym  z łazienką - 520 zł 
 

Możliwość zakwaterowania od 10.01.2020

320 zł

noclegiem w pokoju wieloosobowym z łazienkami w korytarzu  -
450 zł
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Oferta podstawowa ze śniadaniem oraz :

Oferta podstawowa:

Rezerwując miejsce do
15.12.2019 

 

Wybierając ofertę podstawową i rezerwując miejsce po 15.12.2019
zapłacisz 355 zł

Gwarancją rezerwacji miejsca jest wpłata zadatku w wysokości 100 zł.
Zadatek można wpłacać bezpośrednio do instruktorek - Agaty
Kowalik oraz Moniki Różańskiej, do biura Kaczego Bagna lub na
konto.
W przypadku rezygnacji po 20.12.2019 zadatek nie jest zwracany.

Wybudowanie 4
/Kacze Bagno/
13-306 Kurzętnik

Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych Spółdzielnia Socjalna
Nr konta: 27 2030 0045 1110 0000 0387 9910
W treści: Joga, imię i nazwisko uczestnika

Rezerwując miejsce po 15.12.2019  cena warsztatu 350 zł
 


