Yogaalive

Chile
canal om
a vibração primordial
14 a 18 de novembro/2019

om ( aum ) tem mais de 100 significados, sendo
um deles, o de " bem-vindo a deus".
ali onde o sopro do pacífico se mistura com o
da cordilheira dos andes vamos nos imergir
para sentirmos a presença e nos unirmos ao
cósmico em yoga.
vamos através deste retiro potencializar
nossos asanas (posturas de yoga), nossa
respiração, nossa vibração interna, para
unidos em om (aum) , criarmos um canal de
boas vindas ao divino que habita em nós .
venha dar seu bem vindo a vibração interna
de om (aum) em novembro no chile .

programaçao
o retiro começará às 18hrs do primeiro dia e
termina às 11hrs do último dia. abaixo
programação:

PRIMEIRO DIA:
14h: encontro na escola yoga shala em santiago
para pegar a van e seguirmos para o canal om.
15h: saída de van para o canal om ( 300 km de
santiago)
19h: apresentação grupo
20h: jantar
SEXTA FEIRA:
07h meditação
07:30 - 09h: prática de Yoga
09h - 10h: café da manhã
11h00 – 12h:30. Vivência
13h30 – 14h30: almoço
14h30 – 16h00: livre
16h:00- roda de conversa
17h30 – 19h00: pratica de yoga + Yoga Nidra (pratica
de relaxamento)
20h00: jantar

programaçao
SÁBADO:
07h meditação
07:30 - 09h: prática de Yoga
09h - 10h: café da manhã
11h00 – 13h30: vivência
13h30 – 14h30: almoço
14h30 – 16h00: livre
16h00- vivência
17h30 – 19h00: prática de yoga + Yoga Nidra (prática
de relaxamento)
20h00: jantar
21h- ritual do fogo
DOMINGO:
07h meditação
07:30 - 09h: pratica de Yoga
09h - 10h: café da manhã
11h00 – 13h30: vivência
13h30 – 14h30: almoço
14h30 – 16h00: livre
16h00- caminhada meditativa + por do sol.
18h – 19h00: prática de yoga + Yoga Nidra (prática
de relaxamento)
20h00: jantar
21h- luau com mantras na praia

programaçao
ÚLTIMO DIA:
07h meditação
07:30 - 09h: prática de Yoga
09h - 10h: café da manhã
11h00 – 12h00: encerramento
13:30h- almoço
15h: Check out

passeios e vivências:
todos os passeios e vivências serão concebidos com
o objetivo de absorver a energia vital da mãe terra.
aulas especiais com gustavo ponce ao
longo do retiro.

thais faleiros
certificada e registrada pela yoga alliance brasil e internacional
(india), thais faleiros é capacitada em hatha yoga e compartilha
seu conhecimento a mais de uma década buscando fazer um
trabalho bem diversificado e personalizado, adaptado de acordo
com as necessidades de cada aluno. sua prática é dinâmica e fluida,
buscando estimular a energia vital de todo o corpo. estudou por
5 anos seguidos com gustavo ponce, se especializou em seus
métodos ( sattva yoga, prana shakti, dynamic yoga) e desde então
vem compartilhando seus ensinamentos.
thais criou o yoga alive para ser uma oportunidade em que cada
um pudesse ter uma verdadeira experiência intima e pessoal de si
mesmo, em lugares no meio da natureza onde juntos ali totalmente
imersos e profundamente na razão que fomos- não pra fazer o
yoga mas pra ser yoga. vivenciar o yoga não como uma corrente,
mas como uma abordagem em direção ao supremo.

ricardo de teixeira
fazer autênticos retratos não é simples, é preciso ter
sensibilidade, olhar apurado e delicadeza. ricardo de teixeira,
através dos retratos da alma, é uma dessas pessoas que usa a
fotografia não apenas como uma lembrança, mas sim como um
instrumento meditativo, transformador e único. em seus
atendimentos ele nos desperta para um olhar que expõe a
essência do nosso ser de uma maneira honesta e verdadeira,
usando elementos de cura energética como o tethahealing, o
reiki e a meditação budista. não é um simples retrato mas uma
experiência que nos conecta de forma clara, doce e
emocionante com nossa verdadeira essência.

felipe stein
Filipe Stein é músico, poeta, cantador de histórias, professor de
yoga, surfista. Já participou de varios Yoga Alive
compartilhando o seu talento através dos mantras e canções
próprias. Conheça mais de seu trabalho em:

www.facebook.com/Filipe-Stein
https://www.youtube.com/watch?v=bHPUu4Slny8
https://www.youtube.com/watch?v=RTm8qlQQJM4

onde

CANAL OM/ CHILE
http://www.canalom.cl

cravado nas rochas no mar pacifico, canal om é um oasis de
serenidade, em um lugar místico localizado dramaticamente
entre o oceano pacífico e os andes no chile, um lugar ideal
para relaxar, praticar yoga e desfrutar da natureza. o centro
de retiros de yoga canal om foi idealizado por gustavo ponce
também diretor e fundador do instituto yogashala de
santiago, um dos principais centros de yoga da américa latina.
iniciou a prática do yoga em 1972, aos 25 anos de idade, e
começou a se dedicar integralmente ao yoga a partir de 1982.
estudou diretamente com b.k.s. iyengar de forma ininterrupta
entre 1986 e 2000, bem como com pattabhi jois, de mysore, e t.k.v.
desikachar, de chennai. este lugar para mim é muito especial
pois foi onde passei alguns anos estudando com gustavo, meu
mentor e querido amigo.

“tenho o canal om como um lugar muito especial para mim,
depois de tantas idas consecutivas, guardo recordações
maravilhosas que passei junto com o gustavo naquele lugar,
me alegro muito poder proporcionar essa experiência para as
pessoas num espaço onde realmente sinto ancorada a energia
e todo o legado do yoga, além de ser um lugar que faz parte
da minha história nesse caminho.”
thais faleiros

investimento (por pessoa)
formas de pagamento (via transferência bancária):
- à vista
- parcelamento possível com último pagamento até o mês
do retiro (ou seja, até 09/11) ou via cartão de crédito com
acréscimo de 5% da operadora.

dados para transferência:
cpf 218.588.838-22
banco itaú • agência 3767
conta corrente 24090-0

valor pacote 4 dias:

r$ 3300,00

esse valor inclui:
- hospedagem canal om
- alimentação vegetariana e natural completa
- práticas de yoga, meditação e vivências
- transfer (santiago- canal om / canal om- santiago)
não inclui:
- aéreo

fico à disposição para maiores
esclarecimentos.

namaste
thaís faleiros
t: +55 (11) 99212-1321
info@thaisfaleirosyoga.com.br
@thaisfaleirosyoga
www.thaisfaleirosyoga.com.br

