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Jóga	  &	  Életmód	  Tábor	  
	  

2011.	  augusztus	  18-‐22.,	  Ráckeve,	  Angyali-‐sziget	  
	  
	  

	  
	  

Kóstolj	  bele!	  
	  

• Jó	  lenne,	  ha	  az	  őszi	  újrakezdésbe	  feltöltődve	  és	  harmonikus	  lélekkel	  vághatnál	  bele?	  
• Jógáznál,	  de	  elakadtál	  az	  irányzatok,	  a	  stúdiók	  és	  a	  lehetőségek	  rengetegében?	  
• Nem	  volt	  alkalmad	  a	  nyáron	  annyit	  jógázni,	  amennyit	  szerettél	  volna?	  
• Behatóbb	  ismeretekre	  vágysz	  a	  jóga	  elméleti	  hátteréről	  is?	  
• Nyugodt	  környezetre	  és	  egy	  pár	  napos	  vidám	  társaságban	  eltöltött	  utó-‐vakációra	  vágysz?	  
• Érdekelne	  a	  jógatáborok	  hangulata,	  de	  nem	  akarsz	  az	  étrendeden	  vagy	  a	  szokásaidon	  a	  tábor	  idejére	  

változtatni?	  
	  

…	  Akkor	  tarts	  velünk!	  
	  

A	  helyszín:	  Ideális	  a	  gyakorláshoz	  és	  a	  feltöltődéshez	  is:	  A	  Ráckevei	  Duna-‐ág	  Angyali	  szigetének	  csendes	  
zugában	  álló	  hétvégi	  ház	  lesz	  a	  bázisunk	  a	  négy	  nap	  során.	  A	  szigeten	  nincs	  autóközlekedés,	  csak	  csónakkal	  
közelíthető	  meg,	  ezért	  a	  környezet	  garantáltan	  csendes	  és	  szmogmentes.	  A	  vadvíz	  fürdésre,	  úszásra	  alkalmas,	  a	  
házhoz	  stég	  tartozik.	  (Az	  itt	  látható	  fotók	  a	  helyszínen	  készültek.)	  

	  
	  

Az	  Igazság	  odaát	  van	  



Utazás:	  Az	  Angyali	  sziget	  30	  km-‐re	  fekszik	  a	  fővárostól.	  Budapestről	  a	  Ráckevei	  HÉV-‐vel	  avagy	  autóval	  jöhetsz.	  

Amennyiben	  a	  HÉV-‐et	  választod,	  a	  végállomásától	  szervezetten	  autóval	  történik	  az	  utazás	  (10	  perc).	  Átkelés	  a	  
szigetre	  csónakkal.	  
	  

Elhelyezés:	  2-‐3	  ágyas	  szobákban	  vagy	  sátorban,	  igény	  szerint.	  A	  házban	  melegvizes	  fürdőszobák	  vannak,	  de	  

használhatod	  a	  kerti	  zuhanyt	  is.	  	  
	  

Étkezés:	  Napi	  háromszori	  étkezést	  biztosítunk.	  A	  vegetáriánus	  étrend	  helyett	  vagy	  mellett	  választhatod	  a	  

hagyományos,	  húsos	  vagy	  halas	  megoldásokat	  is.	  Az	  ételeket	  elsősorban	  szabadtűzön	  készítjük,	  így	  is	  fokozva	  a	  
Tűz	  energiánkat.	  Ha	  cigarettázol	  vagy	  szívesen	  iszol	  esténként	  jó	  társaságban	  egy	  pohár	  bort,	  akkor	  is	  csatlakozz	  
bátran!	  A	  jóga	  a	  határok	  megismeréséről	  és	  tágításáról,	  nem	  pedig	  a	  kényszeredett	  önkorlátozásról	  szól.	  
	  

Program:	  Érkezés	  csütörtökön	  18	  órától,	  tábortűznél	  ismerkedünk,	  vacsorával	  várunk!	  
	  

Ízelítő	  a	  szabadon	  választható	  programokból:	  
• jóga	  órák	  reggel	  és	  délután	  (kezdő	  és	  haladó	  asanagyakorlás:	  hatha	  jóga,	  dinamikus	  hatha	  jóga,	  

vinyasa	  flow,	  páros	  gyakorlatok	  &	  acro	  yoga,	  YogaMove,	  Tudatos	  Mozgás	  Tréning,	  otthoni	  
gyakorlást	  segítő	  workshop,	  vízi	  jóga)	  

• pranayama	  
• relaxáció	  
• vezetett	  meditáció,	  vipassana	  járó	  meditáció	  
• mantra	  és	  kirtan	  éneklés	  
• satsang	  (előadás,	  kérdések	  és	  válaszok)	  
• mauna	  (csendtartás)	  
• jóga	  könyvtár	  
• landart	  workshop	  
• asztrológiai	  tanácsadás	  
• esti	  programok	  (kontempláció,	  tábortűz,	  Dj)	  

	  

A	  jóga	  foglalkozásokat	  Böröczffy-‐Farkas	  Boglárka	  vezeti.	  	  
www.yogabog.com	  	  
www.facebook.com/YOGABOG	  
	  

Hazaindulás	  hétfőn	  a	  kora	  délutáni	  órákban.	  	  
	  

	  
	  

Érezd	  magad	  otthon!	  
	  



A	  négy	  napos	  program	  ára	  44.000	  Ft,	  mely	  magában	  foglalja	  a	  szállás,	  az	  ellátás,	  a	  jógaórák	  és	  az	  asztrológia	  
konzultáció	  díját	  is.	  Kérünk,	  hogy	  a	  jelentkezéseddel	  egyidejűleg	  20.000	  Ft-‐ot,	  2011.	  augusztus	  15-‐ig	  pedig	  a	  
fennmaradó	  összeget	  utald	  át!	  
Jelentkezni	  ezen	  az	  e-‐mail	  címen	  tudsz:	  info@yogabog.com	  
	  

További	  programlehetőségek:	  	  
	  

• csónaktúra	  és	  vízimadár	  les	  a	  sziget	  körül	  és	  a	  lagúnában	  
• kirándulások	  
• borkóstoló	  az	  Erdős	  Pincészetben	  Ráckevén	  
• a	  Savoyai	  Kastély	  megtekintése	  
• részvétel	  a	  ráckevei	  folklór	  programon	  és	  a	  lampionos	  csónakfelvonuláson	  augusztus	  20-‐án	  este	  

	  

	  
	  

	  Itt	  a	  helyed!	  

Hozz	  magaddal:	  
	  

• csúszásmentes	  jógamatracot	  (ha	  nincs,	  a	  helyszínen	  bérelhetsz:	  500	  Ft	  /	  nap)	  
• törölközőt,	  plédet,	  és	  ha	  szükséged	  van	  rá,	  jógatéglát	  /	  blokkot,	  hevedert,	  meditációs	  ülőpárnát	  
• hálózsákot	  
• nyitottságot,	  gyermeki	  kíváncsiságot,	  játékosságot	  ...	  

	  

Tölts	  velünk	  négy	  csodás	  napot	  változatos,	  élménydús	  jóga	  programokkal!	  Pihenj,	  lazulj,	  töltődj!	  
Mi	  	  ott	  leszünk,	  várunk	  Téged	  is!	  

	  
	  

Vedd	  fel	  a	  kapcsolatot	  önmagaddal!	  
	  
	  
A	  szervezők	  a	  programok	  változtatási	  jogát	  fenntartják.	  
A	  szervezők	  fenntartják	  a	  jogot,	  hogy	  esős,	  hideg	  idő	  esetén	  a	  programot	  elhalasszák.	  A	  befizetett	  előleg	  ezesetben	  teljes	  egészében	  visszafizetésre	  kerül.	  


