
YOGA 
NA NATUREZA
Com o Yogui indiano Jivan Vismay 

22, 23 e 24 de junho em São Roque – SP
 Começaremos na sexta-feira (22/6) às 18:00 h e terminaremos no domingo às 17:00 h.

RETIRO DE

O RETIRO
Será um fim de semana na natureza para aprender e desfrutar da vida. Começaremos o dia com uma  
Prática Yoga-Ayurveda (posturas, respirações, expressão, relaxamento, mantras, meditação), e mais:

• Massagem Ayurvédica
• Sessões de perguntas e respostas para receber a sabedoria e solucionar nossos conflitos (Satsang)
• Alimentação vegetariana
• Interação com a natureza
• Espaço para práticas pessoais e estar em silêncio
• Celebração

O LUGAR
Estaremos hospedados en quartos aconhegantes, num Santuário Sagrado da Natureza, o Espaço Arco-Íris. 
localizado no município de São Roque, a apenas 40 Km de São Paulo, num clima fresco de montanha, silencioso 
e cercado de belas paisagens.  São 35.000 m2 de amplos gramados, lago, mata virgem e jardins.

Estrada do Mikami, 245-16 - Bairro do Carmo - São Roque – SP       COMO CHEGAR
 www.espacoarcoiris.com.br          Como chegar

Venha experienciar a autêntica Yoga (Yoga, Ayurveda, Tantra, Sabedoria) 
transmitida desde a fonte: o o Yogui  Jivan Vismay, discípulo direto do 

Mestre auto-realizado Shri Guruji Swami Vivekananda (Índia), 
estará pela segunda vez no Brasil para nos ensinar como aplicar a 

sabedoria milenar da Yoga na realidade do nosso dia-a-dia.



QUEM PODE PARTICIPAR?
Não é necessário ter experiência prévia em yoga.  Todas as pessoas são bem-vindas: praticantes e não praticantes de 
yoga, terapeutas ayurvédicos, executivos, psicólogos e todos aqueles que querem aprender na prática como se liberar 
o stress e viver a vida mais viva.

TRADUÇÃO

Haverá tradução para o português durante o retiro (o Yogui Jivan Vismay ministrará o retiro em castellano). 

O QUE É “VIVER A VIDA MAIS  VIVA”?
A aflição tem três causas: sujeito (por si mesmo), objeto (através de outros) e circunstâncias (pela natureza, a energia). 
Para conseguir essa liberdade trabalharemos com técnicas de Shri Vivek Yoga Integral: Yoga e Ayurveda para o conflito 
corporal; Tantra para o conflito que vem de outros, da mente, da dualidade; Sabedoria para o conflito que vem da 
natureza, da alma, do corpo astral. 

Quando nos liberamos das causas do nosso stress, essa liberdade é “viver a vida mais viva”.

“A vida sempre está em trinidade: seu desequilíbrio é conflito (stress) e seu equilíbrio é a vida mais viva.”
Shri Guruji Swami Vivekananda

VALOR DO RETIRO
3 X  R$ 255,00
•  NO ATO DA RESERVA,
• CHEQUE PARA 15/6
• CHEQUE PARA 15/7

 O valor inclui hospedagem em quarto duplo ou triplo, alimentação vegetariana e todas as atividades do retiro.

INSCRIÇÃO
 Enviar o formulário disponível no site www.yogashrivivekbrasil.wordpress.com preenchido para 
babiminamoto@gmail.com e efetuar pagamento (dados bancários no formulário).   A vaga é garantida somente com 
o depósito da reserva e a entrega dos dois cheques. Em caso de desistência devolvemos os cheques desde que seja 
comunicado e confirmado recebimento deste até o dia 10/6.

O QUE LEVAR
Roupa cômoda, esteira de yoga, óleo de amêndoas, toalha para massagem, gorro para a cabeça, manta de frio para a 
sala. O espaço disponibiliza roupas de cama e toalha de banho.

Nascido em Haridwar (Índia) em uma família tradicional yóguica, adaptou sua forma de vida à 
cultura ocidental e vem ensinando as pessoas como aplicar os princípios dessa sabedoria 
milenária no seu dia-dia (para reduzir o stress e os problemas que derivam dele, como as 
enfermedades, problemas de relação, falta de auto-estima e muitos outros).

Discípulo do Mestre,Shri Guruji Swami Vivekananda (Índia), é responsável pela formação de 
Coaches de Shri Vivek Yoga em todo o mundo. Mestre de Ayurveda, Yoga, Meditação, Reiki e 
Tantra, é considerado o embaixador da Sabedoria Yóguica na Espanha, onde vive há 14 anos.

Atualmente dirige o Centro Shri Vivek Yoga em Barcelona, ministra retiros de yoga, cursos de 
Ayurveda e treinamentos para o Gerenciamento do Stress. Introduziu a terapia kármica de 
Renovação da Memória Celular no ocidente e é o criador do Programa Psychic Stress 
Management, que tem ajudado a muitos executivos a saírem do ciclo vicioso do stress. 

YOGUI JIVAN VISMAY

MAIS INFORMAÇÕES :
babiminamoto@gmail.com  .  (11) 5359-0170  /  (11)  7887-5225

www.yogashrivivekbrasil.wordpress.com


