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Taller amb ISABEL COSTA
dissabte 27 i diumenge 28
agost de 2016

“Aromes, pinzellades d’olors, passejos de natura, plantes medicinals,
preparació d’un elixir, banys d’aigua de manantial, xerrades,
meditacions, alimentació ecològica i saludable, entorn de natura,
guariment del bosc.”

Dissabte 27 d’agost

Diumenge 28 d’agost

MATÍ

De 10h a 14h - Reconnexió, Activació i equilibri
-Meditació inicial per connectar i reconèixer la nostra pròpia
energia.
-Trobarem la força de connexió amb la terra i farem una
alineació de xacres amb l’ajut dels elixirs florals.
-Alinearem cada xacra amb un elixir que aporta una aroma
determinada que ens deixarà sentir la força del nostre sistema
energètic.
-Filtrarem l’elixir de les plantes que hem recollit durant la
passejada pel bosc i ens l’aplicarem.
-Aquest guariment directe del bosc ens ajudarà a mantenir
l’estat de benestar.

De 9h a 10h - Benvinguda: te i galetes
De 10h a 14h - Presentació equilibri cel i terra.
Xerrada: una aroma ens transporta ràpidament a emocions i records. A traves
de la nostra memòria olfactiva, que es molt viva podem recordar Egipte ,
netejar emocions, desbloquejar resistències, fòbies, vincles del passat i recuperar
la saviesa interna.
Obertura i neteja: amb una respiració interna i aromes farem un desbloqueig
energètic i una neteja mental, emocional i vital.
-Neteja mental per a les persones que tenen un mental negatiu, pessimisme,
idees poc constructives, massa activitat mental, problemes per dormir a la
nit, obsessions...
-Neteja emocional per a persones que necessiten superar bloquejos i gestionar
les seves emocions. : pors, penes, separacions, tristeses acumulades, ràbia,
injustícies, dols...
-Neteja vital per a persones que necessitin reforçar la seva voluntat i activarse, entrar en acció, moviment...

De 14h a 15h - Dinar: alimentació ecològica i saludable
De 16h a 18h - Tarda per deixar-nos anar lliurement per
l’entorn de natura de Can Sala, banys d’aigua de font i
redescobrir el nou estat de benestar.

De 14h a 15h - Dinar: alimentació ecològica i saludable
TARDA
De 16h a 20h - Passejada meditativa: sensibilització i aproximació a la
natura.
-Connectar amb un mateix deixant-se sentir i sentint l’entorn de natura.
-Farem una passejada per l’entorn identificant plantes medicinals que trobem
pel camí i recollirem plantes aromàtiques per a preparar un elixir floral
Sentirem la força de la terra.
A les 20.30h - Sopar Can Sala: alimentació ecològica i saludable

Preus

Preu del retir: 120€
Preu de l’allotjament* amb els àpats: 63 €
(nit en habitació compartida)
*Recomanem quedar-se a dormir perquè el retir sigui complet i
l’energia no es dispersi durant el cap de setmana.
*Inscripció prèvia a Can Sala.
Aforament mínim: 3 persones

Currículum

Isabel Costa, llicenciada
en Química i aroma
terapeuta. La seva
recerca personal l’ha
portat a indagar en
les tradicions més
ancestrals, per tal
d’aprofundir en els misteris
de la natura, l’essència
de les aromes i els sentits.
Va fer una llarga estada
a l’Amazones (ManausBrasil) en un viatge
iniciàtic on va obtenir
un “passaport verd ”
que la va introduir en
el fascinant món de les
plantes medicinals.
Seguidament la vida la
va portar a aprendre
i a experimentar
sensitivament tot un
conjunt de tècniques
xamàniques que
permeten entendre
l’alquímia com a fruit
d’una transformació
personal i un aflorament
de capacitats naturals per
a l’equilibri i el benestar
de la persona.
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