


Pobyt organizuje a vedie Vero (@somlaska)
yoga s LUCKOU (@luciayogalove)

Zámer pobytu je navýšiť našu frekvenciu, spojiť sa v láske a
objaviť v sebe vnútornú silu ženy.

Každá jedna z nás je dokonalá. Každá jedna si zaslúži cítiť sa
krásne a milovane v každom momente.

Na tomto pobyte v magickej Kostarike sa naučíme ako žiť Život s
ľahkosťou, radosŤou a v hojnosti.

Zažijme moment skutočného napojenia na Život, moment
slobody, blaha a uvoľnenia.

nabijeme sa krásnou energiou, ktorú si navždy uchováme vo
svojom vnútri.



Vero

Mojím najväčším snom je vidieť svet plný lásky, harmónie,
slobody a radosti.

Som jeden veľký Dobrodruh, alChymista, baví ma práca s ľudským
vedomím, milujem keď vyčarujem ľuďom úsmev na tvári.

Som jednoduché dievča z Trenčína, ktoré si prešlo životnými
skúškami a pádmi no vždy našla cestu späť k láske a radosti.



Aj preto, že som sebe aj životu vždy naplno verila teraz žijem na
magickej Kostarike už viac ako 5 rokov a žijem si svoj najkrajší

sen.

mojím poslaním je dopriať aj vám zažiť tento raj a objaviť v sebe
životnú silu a svetlo. ukázať Vám váš skrytý potenciál, skutočnú

vnútornú silu a cestu nezištnej lásky.

Cestovaním a štúdiom som sa naučila a spoznala rôzne
transformačné a relaxačné techniky pre telo, dušu aj myseľ.

Veľkou súčasťou mojej práce, liečenia a učenia sú založené na sile
vibrácií a frekvencií. Pracujem s energiami a silou vedomia,

odovzdávam ľuďom efektívne nástroje na osobnostnú
transformáciu a rast. Práca so mnou je vždy plná pokoja, lásky,

radosti a nacítenia sa.

vnútorný pokoj sa dá dosiahnuť ak naša myseľ, duša a telo sú v
synchronizácii. Túto životnú harmóniu dosiahneme ak budeme
žiť v prítomnom okamihu, vďačnosti, pravde a láske.  Skutočná

transformácia a pozitívna zmena sa dá dosiahnuť ak máme
správne nastavenie mysle a vibrujeme na vysokých frekvenciách.



Život je magický ak v to uveríme.
ja tomu verím a uveríte aj vy.



Lucka - Yoga Love

Jógou vás bude sprevádzať lektorka jógy s medzinárodnou
certifikáciou Yoga Alliance - Lucia.

Počas pobytu vás čaká krásna jóga podľa bohýň, zameraná na našu
posvätnú ženskú energiu a jej manifestovanie cez nás formou

lásky, kreativity, vnútornej sily, odvahy a liečenia. Lucia nás tiež
prevedie niekoľkými hodinami Kundalini jógy, cez ktorú

navýšime svoju vibráciu a prežiarime si auru krásnou, čistou
energiou svetla.



Kto je táto krásna bytosť?

Nádherná bohyňa, ktorá má neuveriteľne pritiahla svojou
magnetickou, láskyplnou, vznešenou a krásnou ženskou

energiou. A naše cesty sa spojili aby sme spolu pre vás vytvorili
niečo čarovné.

Jej život už 8 rokov napĺňa jóga, cez ktorú sa venuje téme
posvätnej ženskej energie, liečenia a vnútornej sily. Učenie jógy

je pre ňu poslaním a možnosťou pomáhať druhým ženám
posilňovať svoje svetlo.



Niečo o kostarike

Kostarika je jedna z krajín sveta z najmenej dotknutou prírodov.
Takmer 20% krajiny tvoria chránené územia. Príroda je tu veľmi
rozmanitá, pláže Sú nádherné a nie veľmi zaľudnené. Je to malá

krajina približne ako Slovensko, jediná na svete ktorá nemá
armádu. Kostaričania sú veľmi skromní, láskaví a pozitívne

naladení ľudia .Toto sú jedny mnohých dôvodov prečo si
Kostariku zamilujú všetci a stala sa aj mojim domovom za čo

som neskutočne vďačná. Energia je tu veľmi pokojná, krajina je
čistá  a vibrácia lásky je tu vysoká. Je to miesto kde človek pocíti
nové a krajšie pocity, navníma seba aj život do hĺbky a preto je

viac otvorený liečeniu a transformácii.



Veľa ľudí sem cestuje za účelom sebarozvoja a hľadania
vnútorného pokoja a životnej harmónie.

K praktickým veciam, kostarika má o 7-8 hodín menej ako
Slovensko. Počasie je tepelé, medzi 25-33 stupňov na pláži. Na

horách môže teplota trochu klesnúť no nie menej ako 18 stupňov
v noci.

Máj je skvelý mesiac na transformačný pobyt, počasie je ideálne a
energia je pokojnejšia ako v najvyššej turistickej sezóne ktorá

končí v Apríli.

Čaká nás veľa krásnych spoločných zážitkov v raji.



Program pobytu

● Uvítacía ceremónia

● Yoga podľa bohýň + Kundalini yoga s LUCKOU

● Soundhealing a meditácie napojenia na lásku a rozšírenie
vedomia

● Kakao Bliss rituál

● Intuitívne hodiny napojenia

● Bliss Method s Vero

● Prechádzka v kaktusovom labirinte

● Spoločné ženské kruhy zdielania

● Kreatívne a vzdelávacie workshopy



Veľa veľa mágie





La fortuna- sopka a vodopády

Na tomto magickom mieste začneme náš pobyt. V objatí čistej
prírody sa krásne územníme a napojíme na svoje vnútro.

Napojíme sa na všetky elementy zeme. Pojdeme na vodopády a
užijeme si termálnu vodu vyvierajúcu priamo z popod sopky. Na

tomto mieste pojdeme viac do seba, nabijeme sa energiou a
otvoríme sa prijať. napojíme sa na náš vnútorný hlas a zadáme si

naše zámery na ceý pobyt. Spomalíme, a upkojíme mysel,
zharmonizujeme sa ako skupina.



Cala Luna- Tamarindo Pláž

Cala luna je jeden z najkrajších hotelov v Kostarike. Je to taká
malá džungľa s veľmi príjemnou atmosférou, Má vlastný prístup
na velmi magickú pláž, jedlo je úžasné - bio a čerstvé. Centrum

Tamarinda je 10 minút peši od hotela, dajú sa požičať aj bicykle. V
Cala Lune sa budeme venovať napájaniu sa na naše telá a ženskú
silu. Budeme navyšovať frekvenciu, napájať sa na našu intuíciu
a pocity. A tým prebudíme v nás bohyňu ktorou sme a zamilujeme
sa do seba a do života ako nikdy predtým. Budeme sa cítiť krásne,
tak ako si zaslúžime. Cez pohyb, yogu, dýchanie, meditácie, zvuky,

terapie, prírodu sa nastavíme na frekvenciu lásky a hojnosti
ktorú si budeme vedieť zo sebou odniesť aj domov.





La Senda Labirint

Jedno z najmagickejších miest na svete. Tvorí ho bio záhradka,
3000 kaktusov a nadpozemská kozmická energia.

Tu sa prídeme odpojiť od mysle, napojiť na prítomný okamih,
poďakovať a iba byť. Viac sa dozviete na mieste.



Cena pobytu a platba
1777 € + LETENKA

záloha 333€ do 31. Januára
na záväzné rezervovanie miesta

na účet

Veronika Jariabkova
SK0602000000002656567551

Poznámka - transformačný pobyt Kostarika
(na tento pobyt je max. Počet ludÍ 11)

Do konca marca bude potrebné zaplatiť zvyšných 1111€ za ubytovanie a stravu
A do konca apríla poslednú časť 333€ za transport a aktivity

Cena pobytu zahŕňa:

Ubytovanie 3 noci v hoteli v horách pri sopke- La Fortuna
Ubytovanie 8 nocí v luxusnom Hoteli na pláži - Cala Luna

Všetky Raňajky na pobyte, 5 x večera a obed
1x organická večera na farme

Transport
Darčekový balíček

1x individuálna Bliss Method terapia s Vero
Yoga a Všetky Aktivity ktoré sú súčasťou oficiálneho  programu



Letenky

Letí sa 24. Mája o 11.10 z viedne do San José - kostarika
(prestup vo frankfurte)

Tak isto aj spiatočná cesta
4. Júna 19:35 San José- Viedeň

Letenky si zapezpečujete sami cez oficiálnu stránku lufthansa.com

Doležité je si letenky zapezpečiť do konca januára !!!

Cena sa pohybuje teraz okolo 800€
Nezabudnite si vybrať letenku economy Basic s jednou veľkou batožinou 23kg

(keby ste chceli zakupte economy flex, kde je moznost preplatenia letenky)

Pred cestou si zkontrolujte či máte platný cestovný pas. Víza nepotrebujete.

Dôležité je mať cestovné poistenie.

(na teraz okrem letenky budete potrebovať pred cestou vyplniť formulár o
vašom covid stave)

Na teraz Ak ste vakcinovaní stačí iba doložiť potvrdenie, ak nie treba test na
cestu a do kostariky špeciálne poistenie, ktoré vás kryje v prípade covidu.

https://www.lufthansa.com/


Zatial sa dá na kostariku cestovať aj bez vakcíny, aj sa tu bez nej dá normálne
fungovať. Ak by sa niečo pred cestou zmenilo, určite vás oboznámim.

DETAILY BUDEME RIEŠIŤ DVA TýŽDne pred cestou

Kontakt

Verosomlaska@gmail.com
Whatsapp +421 948 403 857

Www.somlaska.com

mailto:Verosomlaska@gmaail.com
http://www.somlaska.com

