
Taormina Sicīlijā ( Itālija)
11.05. - 18.05.2022.

tikai 9 vietas
 agrās pieteikšanās cena spēkā līdz 01.04.2022.

"Piecu Zvaigžņu Stāsts Par Tevi"

Astroloģisks retrīts sievietēm

Tava misija - ja izvēlies to pieņemt - ir retrīta 6 dienu laikā atklāt unikālu stāstu
par Tevi, ko pauž Piecas Zvaigznes, kas kontrolē Tavu rīcību un lēmumus,

attiecības ar naudu, panākumus darbā vai biznesā, personīgās attiecības un
laulību, kā arī rada zināmus šķēršļus un izaicinājumus, tad iemācīties vienkāršus

veidus, kā pastiprināt labo un minimizēt, neitralizēt nevēlamo, lai jūties esam
saskaņā ar sevi, pašpārliecināta un stipra radīt tādu dzīvi, kas patīk, iedvesmo un

ir tik ļoti baudāma!

     Šis ir ekskluzīvs ielūgums tiem, kas izvēlēsies piedalīties pirmajā programmas “Piecu Zvaigžņu
Stāsts Par Tevi” retrītā Itālijā 11.05. - 18.05.2022. 
     Šis piedāvājums vēl nav izsludināts publiski un vairs nekad netiks piedāvāts par šādu cenu. 

     Ko Tu uzzināsi retrīta laikā?

1.diena - DZIMŠANAS ZVAIGZNE - SĀKUMS 

Vai esi aizdomājusies par to, cik unikāls ir brīdis, kad esi piedzimusi - datums, laiks, vieta un vecāki?
Tik pat unikāls ir Zvaigžņu stāvoklis šajā brīdi, kas burtiski nofiksējās un sāka veidot Tavas dzīves
stāstu. Pirmajā dienā Tu uzzināsi par 27 Zvaigznēm un to, ar kuru dzimusi esi tieši TU. Apzinoties
tās kvalitātes, ietekmi uz Tavu domāšanu un uzvedību, iemācoties lietas, kas tai ļaus mirdzēt
spožāk, Tu atgūsi saikni ar sevi, spēsi pieņemt sevi un sākt justies labi pati savā ādā. 

2.diena - LABKLĀJĪBAS ZVAIGZNE - NAUDA 

Lai arī saka, ka nauda nav galvenais, taču tā ietekmē visas mūsu dzīves jomas (atzīstam mēs to, vai
nē). Vai esi aizdomājusies par to, ka vieniem šķiet ir viegli pelnīt, uzkrāt un efektīvi tērēt naudu,
taču citiem (un iespējams arī Tev), tas ir īsts izaicinājums? Otrajā dienā Tu uzzināsi par tieši Tev
unikālu Zvaigzni, kas burtiski kontrolē to, cik daudz naudas ienāk Tavā dzīvē, kā Tu ar to rīkojies,
kāds ir Tavs stāsts par naudu. Tu iemācīsies vienkāršus uz vēdiskās astroloģijas zināšanām balstītus
paņēmienus, kā maksimāli izmantot Labklājības Zvaigznes potenciālu un uzlabot savu finansiālo
stāvokli.
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     Ko Tu uzzināsi retrīta laikā?

3.diena - IZAICINĀJUMU ZVAIGZNE - ŠĶĒRŠĻI 

Vai esi pamanījusi, ka ir jomas, kurās Tev veicas, viss notiek viegli, pat bez īpašām pūlēm,
bet ir tādas, kurās, lai arī ko Tu darītu, lai arī cik daudz par šo jomu mācītos un studētu, lai
arī cik daudz mainītu sevi, šķiet nekas nestrādā? Tāds melnais caurums, kurā pazūd visi Tavi
labie nodomi un centieni… Trešajā dienā Tu uzzināsi par Zvaigzni, kas ir par iemeslu tādai
situācijai, kā arī iemācīsies minimizēt vai arī pilnīgi neitralizēt tās nelabvēlīgo ietekmi, lai vari
atgūt kontroli un mieru. 

4.diena - PANĀKUMU ZVAIGZNE - NODARBOŠANĀS

Ir divas lietas, kurām mēs visi iztērējam lielāko daļu sava laika - tas ir miegs, un darbs jeb
nodarbošanās, ar kuru pelnām. Ir ļoti liela iespēja, ka būsi pārsteigta uzzināt par tām darba
jomām, kurās vari gūt maksimālus panākumus un gandarījumu. Šī ir Zvaigzne, kas glabā
Tavu panākumu atslēgu, un gaida, kad Tu to paņemsi un atvērsi savu “Panākumu lādi”. Šī
Zvaigzne ir klusa, tāpēc, esmu droša, būsi pārsteigta par to, kas te atklāsies!

5.diena - ATTIECĪBU ZVAIGZNE - LAULĪBA

Dzīves laikā mums var būt vairākas attiecības, taču ne visas beidzas ar laulību un ne visas
laulības ir uz mūžu. Šajā dienā Tu atklāsi Tavu Attiecību Zvaigzni, kura glabā noslēpumu par
to, kā, kad un kādu partneri satiksi tieši laulībām, un, ja jau esi laulāta, kā šīs laulības
atjaunot vai saglabāt dzīvas, intīmas un cieņpilnas. 

BONUSS - LIKTEŅA ZVAIGZNE 
Pēc vēdiskās astroloģijas mitoloģijas 33% no tā, ko sola horoskops, nevar mainīt, proti nav
nekādu veidu - mantru, meditāciju, rituālu, citu darbību, kas to varētu kaut kādā veidā
ietekmēt. Tātad 33% ir LIKTENIS. Taču kas īsti tas ir - labs, vai ne tik ļoti? To nosaka īpaša
Zvaigzne - LIKTEŅA ZVAIGZNE. Kad zini, kas tas ir, to ir daudz vieglāk pieņemt. Apziņa
atbrīvo un dod mieru! Tā ir brīvas izvēles bonusa meistarklase, kuru var arī neapmeklēt. 

Katras dienas vakarā notiks Astroloģiskās sarunas neformālā gaisotnē, kuru laikā uzzināsi
vēl vairāk knifu un veidu, kā būt vēl lielākā saskaņā ar sevi un dzīvē notiekošo, ietekmēt
dzīves gājumu Tev vēlamā virzienā.
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   Kad, kā un kur tas notiks?

11.05. - 18.05.2022. Taormina Sicīlijā, Itālija

11.05.2022. Pārlidojums Rīga - Palermo, pārbrauciens uz Taormina
                     Iekārtošanās villā, vakariņas un ievadsaruna par Zvaigznēm;
12.05.2022.
     līdz          Programmas “Piecu Zvaigžņu Stāsts Par Tevi” meistarklases dienas pirmajā
                     pusē, pēcpusdienā brīvais laiks atpūtai
16.05.2022.
17.05.2022. pārbrauciens uz Palermo, brīvais laiks Palermo, nakts viesnīcā Palermo;
18.05.2022. Pārlidojums Palermo - Rīga

 Plānotā dienas kārtība
 08:00 brokastis
 09:00 - 12:00 astroloģiskā meistarklase (ar 15-20 min kafijas pauzi);
 13:00 pusdienas
15:00 - 17:00 Individuālās astroloģiskās konsultācijas ar Ritu (2 cilvēki, pārējiem brīvais
laiks Taormina baudīšanai);
19:00 vakariņas
Pēc vakariņām Astroloģiskās sarunas neformālā gaisotnē

(retrīta organizatori patur tiesības mainīt dienas kārtību)
 

Kā mēs tur nokļūsim?
Ir Ryanair tiešais reiss no Rīgas uz Palermo: izlidošana no Rīgas 11.05.2022., atgriešanās no
Palermo 18.05.2022. Cena sākot no 135EUR (iekļauta rokas bagāža 10kg). No Palermo uz
Taormina ir iespējams nonākt ar vilcienu (cena turp/atpakaļ sākot no 30EUR). Aviobiļetes
un jebkura pārvietošanās Sicīlijas iekšienē nav iekļauta retrīta pamatcenā. Katrs pērk biļetes
patstāvīgi tieši no transportēšanas pakalpojuma sniedzēja. Mēs palīdzēsim to visu sakārtot.
Apskatīties aviobiļešu cenas var te:

 Ryanair majaslapa
vai

www.skyscanner.net
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    Kur mēs dzīvosim?

Plašā 220kvm lielā, 2 stāvu villā vienā no Sicīlijas populārākajiem kūrortiem. No villas
milzīgajām āra terasēm paveras skats uz Taormīnas pludmali un mazo Isola Bella salu,
savukārt trošu vagoniņš līdz Taormīnas centra modes preču veikaliem, kafejnīcām un
dārziem atrodas 15 minūšu pastaigas attālumā. 
Dzīvosim pa 2 (vienā istabā 3) cilvēkiem istabiņā. Villā ir 5 guļamistabas, 4 vannasistabas
un aprīkota virtuve. Villā ir gaisa kondicionētāji guļamistabās; veļas mašīna, gludeklis un
gludināmais dēlis, trauku mazgājamā mašīna, tējkanna, mikseris, tosteris, cepeškrāsns,
mikroviļņu krāsns, satelīta televīzija, DVD, ADSL Wi-Fi internets. Virtuvē ir arī
nepieciešamie trauki. 

Video par vietu un pašu villu var noskatīties te: 

https://youtu.be/zet642gsJU0 
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 Ko mēs ēdīsim?
Ēdināšana nav iekļauta retrīta pamatcenā. Taču, villa, kurā dzīvosim, ir pilnībā aprīkota
virtuve, kur paši gatavosim brokastis un vakariņas, pusdienas paliek katra ziņā - vai nu
sagatavo sev villā, vai arī dodas uz kādu no Taormina pilsētiņas restorāniem. Pirmajā dienā
dosimies uz lielveikalu iegādāties pārtiku visām dienām, parasti visi sametamies pa 40EUR
un gatavojam pa divi cilvēki dienā. Proti, divi cilvēki sagatavo pārējiem gan brokastis, gan
vakariņas. Katru dienu gatavo cits pāris. Tādejādi sanāk, ka faktiski retrīta laikā jāgatavo
tikai vienu dienu.   

Vai ir vajadzīgas kādas priekšzināšanas astroloģijā, lai var
piedalīties?
Nē! Piedalīties var jebkura, kam ir interese uzzināt par sevi vairāk, pat ja nav nekāda
priekšstata par vēdisko astroloģiju. Visa informācija tiks pasniegta vienkāršā veidā,
papildinot ar vizuālo materiālu, caur stāstiem un praktiskiem piemēriem tā, ka ikviena gūs
atklāsmes un izpratni par Zvaigžņu ietekmi uz sevi un savu dzīvi. 

Vai es varu piedalīties, ja nezinu precīzu savas dzimšanas laiku?
Šādā gadījumā, lūdzu, uzraksti man ritaivanova@kaizen.lv un es pārbaudīšu, vai Tev zināmās
informācijas būs pietiekami, lai vari piedalīties. 

Ko var darīt brīvajā laikā?
 Taormīna pērles apskatei:
1. Corso Umberto
Corso Umberto ir galvenā iela, kas šķērso visu Taormīnas centru. No abām pusēm to
papildina virkne greznu veikalu - apģērbu, juvelierizstrādājumu un suvenīru -, un tas ļauj
saprast, kāpēc Taormīnas segvārds ir “Sicīliešu Sentropeza”.
Jūs atradīsiet arī daudzus pārtikas veikalus, maiznīcas, kafejnīcas un restorānus.
2. Piazza IX Aprile
Pa ceļam jūs atradīsiet Piazza IX Aprile, kas ir viens no labākajiem skatu punktiem Taormīnā,  
ar milzīgu panorāmas terasi ar skatu uz līci un vulkānu Etnu. Tā ir lieliska vieta skaistu
fotoattēlu uzņemšanai, īpaši saulrieta laikā. Izbaudiet tās tipisko atmosfēru kopā ar
mūziķiem, akrobātiem un gleznotājiem. Jūs redzēsiet arī nelielu baznīcu, kas piešķir šarmu
šim mazajam laukumam, Chiesa de San Giuseppe. Tās baroka fasāde ir ļoti skaista, bet
interjers ir diezgan klasisks.
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 3. Taormīnas grieķu teātris
Slavenākais Taormīnas piemineklis joprojām ir tās grieķu teātris .
Tas ir datēts ar 3. gadsimtu pirms mūsu ēras un ir ļoti labi saglabājies. Tas var uzņemt vairāk
nekā 5000 cilvēku, un tajā notiek teātra izrādes un koncerti.
Ieeja šajā senajā teātrī ir 10 €.

4. Dārzs – Villa Comunale
Lai izvairītos no pūļa, nevilcinieties apmeklēt Villa Comunale, kurā atrodas liels dārzs. Šī villa
piederēja bagātai anglietei, kura aizraujas ar putniem un nolēma uzbūvēt daudzas būves,
piemēram, barotavas un ligzdošanas kastes.
Skats uz līci ir lielisks, un tā ir ideāla vieta, kur baudīt pikniku lapotnes ēnā. Ja plānojat
pusdienām iegādāties sviestmaizes, tā noteikti ir labākā vieta pilsētā, kur tās baudīt!

5. Taormīnas Svētā Nikolaja katedrāle
Ja vēlaties apmeklēt tipisku sicīliešu baznīcu, izvēlieties Taormīnas katedrāli (itāliešu valodā
arī nosaukums Duomo di Taormina). Atrodas Corso Umberto beigās vai sākumā, atkarībā
no tā, kur iebraucāt pilsētā, tās viduslaiku fasāde un baroka durvis ir tās galvenās apskates
vietas . Interjers ir apskates vērts!
 

Corso Umberto iela

skatupunkts Piazza IX Aprilerto
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Dārzs – Villa Comunale

Svētā Nikolaja katedrāle

5 pamatmeistarklases + Bonusa meistarklase;
6 Astroloģisko sarunu vakari neformālā gaisotnē;
Individuālais horoskops + Individuālā Zvaigžņu Karte;
Individuāls saraksts ar veidiem (vēdiskā astroloģijā tos sauc par upajas), kā gūt
maksimālu labumu no katras Zvaigznes;
Izdales un darba materiāli meistarklasēm;
Individuāla 60 min astroloģiskā konsultācija ar Ritu Ivanovu retrīta laikā;
6 naktis villā Taormina (Sicīlija, Itālija; 11.05. - 17.05.2022., 2 vai 3 cilvēki istabiņā).

aviobiļetes Rīga-Palermo-Rīga (sākot no 135EUR ar Ryainer www.ryainer.com);
vilciena biļete Palermo-Taormina-Palermo (sākot no 30EUR turp/atpakaļ);
ēdināšana (sākot no 40EUR gatavošanai uz vietas villā);
viesnīca Palermo 17.05.2022. (palīdzēsim rezervēt);
ceļojumu apdrošināšana;
medicīniskie izdevumi u.tml.;
viss cits, kas nav minēts sadaļā "Kas ir iekļauts cenā?"

 Kas ir iekļauts cenā?

  

Kas NAV iekļauts cenā?

Cik tas maksā?
 "Agro putnu" cena ir 530EUR, kas ir spēkā līdz 01.04.2022., pēc tam cena ir 597EUR.
Tava vieta tiks rezervēta pēc pirmās iemaksas 250EUR veikšanas, atlikusī summa jāiemaksā
līdz 15.04.2022. Atteikšanās gadījumā summa netiek atgriezta, var aizstāt ar citu personu.
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 Kā pieteikties?
Iegūt vairāk informācijas, kā arī pieteikties var, rakstot 

ritaivanova@kaizen.lv vai zvanot 29857838. 
 

Minimālais dalībnieku skaits 5, maksimālais - 10. 
 

Jūsu vieta tiks rezervēta pēc pirmās iemaksas 250EUR veikšanas. Atlikusī summa
jāapmaksā līdz 15.04.2022. 
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