Společnost Jóga v denním životě

vás zve na seminář:

Středa s jógou a
vegetariánskou kuchyní
AHIMSÁ PARAMÓ DHARMA
Nezraňování je nejvyšším principem
(Svámí Mahéšvaránanda, systém Jóga v denním životě).

Přijměte pozvání na seminář, kde budeme relaxovat, cvičit podle
systému Jóga v denním životě. Součástí semináře bude názorná
ukázka přípravy vegetariánského jídla. Zaměříme se na jarní
kuchyni, která může velmi přispět k obnově energetické
rovnováhy v těle a mysli. Vše si vychutnáme plnými doušky
v krásném prostředí jógacentra na Hanspaulce.

Den:

středa 8. 5. 2013

Místo konání:
Cena:
Čas:
Uzávěrka přihlášek:
Seminář povedou:
Seminář je určen
pro:

JC Vostrovská 19, Praha 6
750 Kč (se slevou* 650 Kč)
9:30 – cca 16:30
6. 5. 2013
Ing. A. Stellnerová, H. Štorková
cvičence systému Jóga v denním životě i
pro zájemce z řad veřejnosti

*Slevu mají: členové SJDŽ Praha, důchodci, studenti a rodiče na rodičovské
dovolené (slevy se nesčítají).
Při odhlášení po uzávěrce přihlášek činí storno poplatek 20 % z ceny. Při neúčasti
bez předchozího odhlášení se účastnický poplatek nevrací.
Informace a přihlašování
Blanická 17, Praha 2, tel. 224 253 702, 604 864 343
www.joga.cz, praha@joga.cz
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