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1 - 5 Μαΐου 2015
Ελάτε μαζί μας σε ένα ταξίδι ανανέωσης στην πανέμορφη
Αμοργό του απέραντου γαλάζιου μαθαίνοντας τα μυστικά
της φυσικής γονιμότητας!!

Ολιστική, µη παρεµβατική προσέγγιση
στη γονιµότητα
Τα βιωµατικά µαθήµατά µας και οι ειδικά
σχεδιασµένες ατοµικές συνεδρίες συνδυάζουν
τεχνικές σωµατικές, αναπνευστικές και
διαλογιστικές.
Εµπνεόµαστε από το shiatsu, τη yoga, το sotai
και την παραδοσιακή ανατολική ιατρική. Οι
ασκήσεις που επιλέγονται αποσκοπούν στη
µείωση του stress, την αύξηση της
κυκλοφορίας του αίµατος και την τόνωση του
αναπαραγωγικού συστήµατος.

øđNatural Fertility ProjectĈĂďĄČ
ĀďĄĒĝĆĒĄĄđĖĒđĔĈĆĆĂĉĈČĕđċĀĄĕĊē
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Στόχος είναι να εστιάσουµε στο θέµα της
γονιµότητας από όλες τις απόψεις:
•
Σωµατικά µέσω ασκήσεων και
bodywork, κυρίως shiatsu, yoga, qigong,
massage & sotai.
•
Ενεργειακά µέσω ειδικών αναπνευστικών
τεχνικών, αρωµατοθεραπείας, οραµατισµού και
διαλογισµού.
•
Ψυχολογικά µέσω συζήτησης όπου οι
γυναίκες µπορούν να µοιραστούν τις εµπειρίες
τους.
•
Ορµονικά µέσω της διατροφής και της
λήψης ορισµένων συµπληρωµάτων που
εξισορροπούν το ενδοκρινικό σύστηµα.
•
Ολιστικά µε συγκεκριµένες συµβουλές
υγείας.

Oriental Medicine & Shiatsu Training Centre

NATURAL FERTILITY RETREAT ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ 1 – 5 ΜΑΪΟΥ 2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η ΜΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΜΑΪΟΥ
09:00-10:00 Οργανικό Πρωινό: Ομελέτα με φρέσκα αμοργιανά
λαχανικά, φρέσκο ψωμί, βούτυρο, μέλι, φρέσκος
χυμός, πράσινο τσάι, καφές.
10:30-12:30 Βιωματικό Μάθημα:
Γνωριμία,
Αναπνευστικές ασκήσεις Pranayama*,
Yoga για καλύτερη κυκλοφορία του αίματος στην
περιοχή της λεκάνης και βελτίωση της λειτουργίας
του αναπαραγωγικού συστήματος.
13:30-14:30 Γεύμα στο ξενοδοχείο με βιολογικά προϊόντα
από τους κήπους του, καθώς και προϊόντα από
ντόπιους παραγωγούς.
14:30-17:00 Ελεύθερος χρόνος, χρήση των πολυτελών
εγκαταστάσεων (εσωτερική και εξωτερική πισίνα με
θερμαινόμενο νερό, χαμάμ, sauna, jacuzzi,
χαλάρωση κάτω από τον αμοργιανό ουρανό)
παράλληλα, από 14:30-16:30
Ατομικές συνεδρίες σιάτσου, λήψη ιστορικού
σύμφωνα με τις αρχές της Παραδοσιακής
Κινέζικης Ιατρικής και εξατομικευμένες
συμβουλές υγείας (1η & 2η συμμετέχουσα).

17:00-19:00 Βιωματικό Μάθημα:
Ασκήσεις Qi Gong,
Massage στην κοιλιακή χώρα, με χρήση βιολογικών
αιθέριων ελαίων κατάλληλων για την κάθε μία
ξεχωριστά και ανάλογα με τη φάση του κύκλου της.
20:00-22:30 Βραδυνό φαγητό στην Λαγκάδα
επίσκεψη στο IΑΜΑ
(προαιρετικό)
23:00-23:30 Διαλογισμός (προαιρετικό)

* Αναπνοή ίσον ζωή. Ο έλεγχος της αναπνοής στη γιόγκα ονομάζεται πραναγιάμα. Η λέξη συντίθεται από το "πράνα" (prana), που

σημαίνει ζωτική ενέργεια και "αγιάμα" (ayama) που σημαίνει έλεγχος και διεύρυνση.
Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αναπνέουμε σωστά, αξιοποιώντας ελάχιστα τη δυνατότητα και τη χωρητικότητα των πνευμόνων μας.
Έχουμε ρηχή αναπνοή, στερώντας από το σώμα μας πολύτιμο οξυγόνο και πράνα, που είναι τα θεμέλια της υγείας. Η φτωχή αναπνοή
αυξάνει το άγχος και το στρες.
Η σωστή αναπνοή είναι αργή, βαθιά, εύρυθμη. Επηρεάζει το νου άμεσα, ισορροπώντας τον, ηρεμώντας τον και βελτιώνοντας τις
λειτουργίες του.

2η ΜΕΡΑ – ΣABBATO 2 ΜΑΪΟΥ:
09:00-10:00 Οργανικό Πρωινό: ταχίνι, φρέσκα και
αποξηραμένα φρούτα, μέλι, γιαούρτι,
αμύγδαλα, καρύδια, goji berry, χυμός,
πράσινο τσάι, καφές.
10:30-12:30 Βιωματικό Μάθημα:
Αναπνευστικές ασκήσεις Pranayama,
Συζήτηση για τον έμμηνο κύκλο,
Υπολογισμός γόνιμων ημερών,
Καταγραφή της θερμοκρασίας μας ως μεθόδου
υπολογισμού των γόνιμων ημερών.
13:30-14:30 Γεύμα στο ξενοδοχείο.
14:30-17:00 Ελεύθερος χρόνος, χρήση των πολυτελών
εγκαταστάσεων (εσωτερική και εξωτερική πισίνα
με θερμαινόμενο νερό, χαμάμ, sauna, jacuzzi,
χαλάρωση κάτω από τον αμοργιανό ουρανό)
παράλληλα, από 14:30-16:30
Ατομικές συνεδρίες σιάτσου, λήψη ιστορικού
σύμφωνα με τις αρχές της Παραδοσιακής
Κινέζικης Ιατρικής και εξατομικευμένες
συμβουλές υγείας (3η & 4η συμμετέχουσα).

17:00-19:00 Βιωματικό Μάθημα:
Ασκήσεις Qi Gong**,
Webinar Νο1
19:00-23:00 Ελεύθερο πρόγραμμα
23:00-23:30 Διαλογισμός (προαιρετικό)

** Η πανάρχαια κινέζικη πρακτική του Qigong αποτελεί μια μορφή διαλογισμού, η οποία συνδυάζει ελεγχόμενες αναπνοές με αργές
κινήσεις που είναι σχεδιασμένες για να χαλαρώνουν τους μυς, να διευκολύνουν τη ροή του αίματος και να ρυθμίζουν την εσωτερική μας
ενέργεια (Τσι στα κινέζικα).

3η ΜΕΡΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ:
09:00-10:00 Οργανικό Πρωινό: μαύρο ψωμί, avocado, τυρί,
ντομάτα, φρέσκα φρούτα, μέλι, γιαούρτι, χυμός,
πράσινο τσάι, καφές.
10:30-12:30 Βιωματικό Μάθημα:
Αναπνευστικές Ασκήσεις
Δημιουργικός οραματισμός***
θεωρία και πράξη

13:30-14:30 Γεύμα στο ξενοδοχείο.
14:30-17:00 Ελεύθερος χρόνος, χρήση των πολυτελών
εγκαταστάσεων (εσωτερική και εξωτερική πισίνα
με θερμαινόμενο νερό, χαμάμ, sauna, jacuzzi,
χαλάρωση κάτω από τον αμοργιανό ουρανό)
παράλληλα, από 14:30-16:30
Ατομικές συνεδρίες σιάτσου, λήψη ιστορικού
σύμφωνα με τις αρχές της Παραδοσιακής
Κινέζικης Ιατρικής και εξατομικευμένες
συμβουλές υγείας (5η & 6η συμμετέχουσα).

17:00-24:00 Ελεύθερο απόγευμα, επίσκεψη στη Χώρα.

4η ΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΪΟΥ:
09:00-10:00 Οργανικό Πρωινό: ομελέτα, αβοκάντο,
ντομάτα, φρέσκο ψωμί, χυμός,
πράσινο τσάι, καφές.
10:30-12:30 Βιωματικό Μάθημα: στην παραλία της Λεβρωσσού
Makko Ho,
Ασκήσεις Qi Gong,
Yoga για καλύτερη κυκλοφορία του αίματος στην
περιοχή της λεκάνης και βελτίωση της λειτουργίας
του αναπαραγωγικού συστήματος
13:30-14:30 Γεύμα στο ξενοδοχείο.
14:30-17:00 Ελεύθερος χρόνος, χρήση των πολυτελών
εγκαταστάσεων (εσωτερική και εξωτερική πισίνα
με θερμαινόμενο νερό, χαμάμ, sauna, jacuzzi,
χαλάρωση κάτω από τον αμοργιανό ουρανό)
παράλληλα, από 14:30-16:30
Ατομικές συνεδρίες σιάτσου, λήψη ιστορικού
σύμφωνα με τις αρχές της Παραδοσιακής
Κινέζικης Ιατρικής και εξατομικευμένες
συμβουλές υγείας (7η & 8η συμμετέχουσα).
17:00-19:00 Βιωματικό Μάθημα:
Six Healing Sounds****,
Αcupressure-πίεση βελονιστικών σημείων ειδικών
για τόνωση του αναπαραγωγικού μας συστήματος

20:00-22:30 Βραδυνό φαγητό στα Θολάρια
(προαιρετικό)
23:00-23:30 Διαλογισμός (προαιρετικό)

****

Oι “Εξι Θεραπευτικοί Ηχοι”, μία μορφή του Qigong, είναι ένα απλό αλλά ισχυρό εργαλείο για την ενδυνάμωση της σωματικής
και συναισθηματικής μας ισορροπίας. Oταν οι συγκεκριμένοι ήχοι συνδυάζονται με ειδικές στάσεις, τότε συναισθήματα όπως
θλίψη, θυμός, φόβος, χάνουν σιγά σιγά την έντασή τους. Σύμφωνα με την Κινέζικη Ιατρική, κάθε συναίσθημα σχετίζεται μ ένα
όργανο, έτσι π.χ. εκτονώνοντας μέσω των ηχητικών ασκήσεων το θυμό μας, εξασφαλίζουμε την καλύτερη υγεία του συκωτιού μας.

*****

Το πρόγραμμα των μαθημάτων ενδέχεται να τροποποιηθεί, όχι ως προς το περιεχόμενο, αλλά ως προς τη σειρά τους για
λόγους που αφορούν την ομάδα, αλλά και λόγω καιρού, μιας και υπάρχουν και υπαίθρια μαθήματα.

ΤΡΙΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ:
07:00

ΞΥΠΝΗΜΑ ΠΟΛΥ ΝΩΡΙΣ, ΠΡΩΙΝΟ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ, ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
(για όσες/όσους ταξιδεύουν για Πειραιά).
Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες μπορούν να μείνουν στο δωμάτιο ως τις 11:00

ΚΟΣΤΟΣ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ, ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Τιμή
Δίκλινο Δωμάτιο:
Μονόκλινο Δωμάτιο:

450Ε
545Ε

Συμμετοχή συζύγου/συντρόφου/φίλης
για τη διαμονή και ημιδιατροφή:

295Ε

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων:
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων:

7
15

Τι περιλαμβάνεται στην τιμή:
•
•
•
•
•
•
•
•

Διαμονή σε Superior δωμάτιο, δίκλινο ή μονόκλινο
Ημιδιατροφή, με οργανικό πρωινό και γεύμα με αμοργιανά προιόντα
Συμμετοχή στο πρόγραμμα Natural Fertility Retreat
1 ατομική συνεδρία Shiatsu διάρκειας μίας ώρας με λήψη ιστορικού κ διάγνωση σύμφωνα
με την παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική
Ελεύθερη χρήση των χώρων Σπα (σάουνα, χαμάμ, τζακούζι, εσωτερική και εξωτερική
πισίνα με θερμαινόμενο νερό, γυμναστήριο)
Απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο
Μεταφορά από το λιμάνι της Αμοργού προς το ξενοδοχείο και αντίστροφα
Μεταφορά προς και από τη Χώρα

Τι δεν περιλαμβάνεται στην τιμή:
•
•

Ακτοπλοϊκά Εισητήρια
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται παραπάνω

Για κρατήσεις και πληροφορίες:

•
•
•

Αναστασία Πολυτσοπούλου, 0030-6948516336, anastapol@gmail.com
http://www.shiatsu.gr/
https://www.facebook.com/natural.fertility.project

Συμμετοχές, καταθέσεις προκαταβολής:
Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας θα πρέπει να γίνει κατάθεση προκαταβολής έως 7
Απριλίου 2015, 230Ε για το δίκλινο, 280Ε για το μονόκλινο.

Ακυρώσεις, επιστροφές χρημάτων που έχουν κατατεθεί:
Ακυρώσεις και επιστροφή προκαταβολής έως 14 Απριλίου. Από 15 Απριλίου και μετά δεν μπορεί
να γίνει επιστροφή χρημάτων.

Εξόφληση:
Εως 27 Απριλίου 2015, θα πρέπει να έχει εξοφληθεί το συνολικό ποσό της συμμετοχής σας,
220Ε για το δίκλινο, 265Ε για το μονόκλινο.

Επισκεφτείτε το site του Αegialis Hotel & Spa και δείτε τους χώρους και τις παροχές του:
http://www.amorgos-aegialis.com/

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
•

Ανετα βαμβακερά ρούχα

•

Ζακέτα/εσάρπα/πασμίνα/ελαφρύ κουβερτάκι για τη
χαλάρωση

•

Μπουκάλι με νερό

•

Αθλητικά παπούτσια για το υπαίθριο μάθημα

•

Ενα σημειωματάριο και μολύβι

•

Καλή διάθεση, χαμόγελο και πίστη πως μπορούμε να
καταφέρουμε πολύ περισσότερα πράγματα απ΄ότι
νομίζουμε!

