
RETIR
R E C O N N E X I Ó  A M B  Q U I  S Ó C

30 SETEMBRE-2 OCTUBRE 2022
 

LA GARROTXA
 



ESCOLTA

SILENCI

INFORMACIÓ

OBERTURA

DÁHM
ÁRACH

 

MISSIÓ DEL RETIR

Consciència corporal,

contacte amb la natura, ioga

per reconnectar amb el cos

físic

Recolliment, espai intern,

presència i connexió amb el

teu veritable Jo

Comprensió conscient i

integració de qui sóc en

totes les dimensions

Cor i ment connectats per

rebre i fluir des de la

màxima alineació i equilibri

QUI SOM?

L'Alexandra Bartrina i la Sara

Pons, que impulsem el

projecte Dáhm Árach ,  un espai

d'alquímia personal i expansió

de consciència.



DIVENDRES 30 SETEMBRE

DÁHM
ÁRACH

 

PROGRAMA

DEL RETIR

17-18h: Arribada a l’allotjament

19:00h: Cercle de benvinguda i presentació

20:15h: Sopar conscient

21:30h: Meditació

DISSABTE 1 OCTUBRE

8:00h: Activitat de consciència corporal

9:00h: Esmorzar

10:00h: Reconnexió amb el Ser Multidimensional (teoria i

pràctica)

13:30h: Dinar conscient

15-16h: Temps personal

16-19h: Activitat grupals (respiració + meditació + mantres)

20:00h: Sopar conscient

21:30h: Activitat nocturna

DIUMENGE 2 OCTUBRE

8:00h- Activitat de consciència corporal

9:00h- Esmorzar

9:30h- Reconnexió amb l’Energia vital (teoria i pràctica)

11:30h: Pràctica de Ioga i Introspecció

13:30h: Dinar conscient

15:00h: Temps personal

15:30h: Cercle de tancament



FACILITADORES

ALLOTJAMENT

ALIMENTACIÓ

APORTACIÓ

DÁHM
ÁRACH

 

INFORMACIONS 

D'INTERÈS

Sara Pons

Alexandra Bartrina

Maria Fàbrega

L'espai que hem escollit facilita la connexió amb tu mateix/a i amb

la terra, a través de l'energia de la Garrotxa.  

Disposarem menú vegetarià. Per a qualsevol altra necessitat dietètica,

et poses en contacte amb nosaltres.

350€ € per persona, en habitació compartida



FAQS

MÉS INFORMACIÓ 

I INSCRIPCIONS

Reemborsament del 100% de l‘ import del dipòsit si ho notifiques fins a 30

dies abans de la data d’inici. Passat aquest termini, no efectuem

devolució.

No hi ha retorn del dipòsit o qualsevol altra quantitat pagada, un cop ja

s’ha iniciat el retir.

En cas que el retir s’hagi d’anul·lar per causes relacionades amb Dáhm

Árach, l ’espai o altres condicionants es retornarà l’ import pagat o s’oferirà

la possibilitat d’utilitzar el dipòsit per a participar en un retir més

endavant. 

Què inclou l'aportació al curs?

Inclou allotjament, alimentació, totes activitats més l’acompanyament que us

oferim al llarg dels dos dies d’estada. 

Com ho faig per formar part del retir?

Primer t'has d'inscriure a la nostra web: www.dahmarach.com, en l'apartat

Activitats dins els cursos. Et dones d'alta, selecciones el Retir i podràs

accedir al pagament de la prereserva (valor de 150€). La resta de l' import es

pagarà un cop ens trobem a la casa, el dia previst de l' inici del retir.

Què passa si he pagat i no puc venir?

La prereserva et dóna dret a participar en el retir. En cas que necessitis

anul·lar la teva assistència, la nostra política de cancel·lació és:

Si necessites que t'aclarim alguna cosa més, no dubtis a contactar amb

nosaltres!

DÁHM ÁRACH
www.dahmarach.com
cursos@dahmarach.com

IG @dahmarach

DÁHM
ÁRACH

 

Alexandra & Sara


