EM BUSCA DE SENTIDO
UM RETIRO NA CHINA

28 Outubro a 6 Novembro

Um mestre mostrou aos seus
discípulos uma jarra vazia
que encheu com pedras
grandes. “Está cheia?”
perguntou.
“Sim”, disseram eles, mas ele
continuou a encher a jarra
primeiro com areia e depois
com água, até que por fim
transbordou.

“O que aprenderam?”,
perguntou ele e a resposta
dos alunos foi “podemos
sempre encaixar algo mais”,
mas o mestre concluiu:
“É verdade, mas repararam que
as pedras têm que entrar antes
de tudo o resto?”

Com esta viagem, partimos
com Luís Gonzaga para essas
descobertas: quais são as
pedras grandes? Quando
coloca-las e porquê, que
passos dar para que isso
ocorra? E o oposto: o que
é acessório e que nos
consome quase sem que se
note?

Esta clareza é transformadora
e permite-nos viver com
plenitude, prazer e propósito
e olhar para trás com
o equilíbrio da consciência
do que se apreendeu.

VAMOS?

Esta viagem vai proporcionar-nos a possibilidade
de vivenciar:
- Um retiro numa academia de Tai Chi
em Yangshuo;
- A prática de Tai Chi, Qi Gong e meditação sob a
orientação dos mestres Huang e Ping;
- A formação em Inteligência Espiritual por
Luís Gonzaga;
- Visitas a locais emblemáticos de Yangshuo,
Património da Humanidade - Unesco;
- A iniciação à caligrafia chinesa;
- A aprendizagem num workshop
de culinária chinesa.

28 de Outubro
Dia 1 – Viagem de Lisboa a Guilin.

29 de Outubro
Dia 2 – Chegada a Guilin, transporte
para o hotel em Yangshuo, resto do dia livre.
À hora combinada, o nosso representante estará

ITINERÁRIO

à espera no aeroporto de Guilin para nos receber
e transportar até ao hotel situado na aldeia
centenária de Yima, Yangshuo onde fica localizado
a academia onde se irá decorrer o retiro.
Visita à academia, edifício da dinastia Qing
e apresentação do Grupo aos mestres Kim e Ping
que nos acompanharão nesta jornada.
Resto da tarde livre. Jantar no hotel, seguido
de reflexão em grupo.

30 de Outubro
Dia 3 – Início do retiro. Treino, cruzeiro no rio Li.
Durante os 6 dias do retiro, as manhãs começarão
sempre do mesmo modo. Meditação ao nascer
do sol, momento de reflexão em grupo, pequeno
almoço na academia, treino de Tai Chi,
e outro treino que irá alternar entre estas práticas:
Inteligência Espiritual, Qi Gong, Taoismo
e meditação. Almoço na academia.
A seguir ao almoço, iremos fazer um cruzeiro
no rio Li. O rio serpenteando por entre os montes
cársicos, constitui a paisagem característica
e única desta região, que é considerado
Património da Humanidade pela Unesco.
Jantar na Academia. Nestes dias de retiro
na academia, os finais de dia serão semelhantes.
Após o jantar na academia, faremos uma reflexão
em grupo sobre o tema, as experiências
e as vivências do dia.

31 de Outubro
Dia 4 – Treino, Pescadores.
Treino. Após o almoço, teremos a tarde livre para
visitar Yangshuo. A meio da tarde, partiremos para
uma aldeia próxima onde iremos assistir à forma
peculiar como os pescadores locais exercem
o seu ofício. Regresso à academia, jantar.

1 de Novembro
Dia 5 – Espectáculo do amanhecer, treino.
Este dia será diferente. Iremos acordar às 4h
da manhã para nos deslocarmos até o topo
da montanha para assistirmos ao majestoso
do amanhecer sobre o vale. Regresso à academia,
pequeno almoço e treino. Resto da tarde livre para
passear ou descansar. Jantar na academia.

2 de Novembro
Dia 6 – Treino, workshop de culinária chinesa.
Treino. Após o almoço, iremos participar
num workshop de culinária chinesa. Iremos
ao mercado escolher os produtos que depois
serão confeccionados por nós.
O jantar desta noite será na escola de culinária
e os pratos serão os confeccionados por nós.

3 de Novembro
Dia 7 – Treino, workshop de caligrafia chinesa.
Último dia de treino. Esta tarde iremos aprender
caligrafia chinesa com um professor local.
A caligrafia chinesa é uma das formas de arte
mais veneradas na China. Um caractere bem
escrito ou desenhado é como o Ying Yang,
equilibrado tanto no traço como no corpo.
Jantar na academia.

4 de Novembro
Dia 8 – Passeio de barco pelo rio Yulong,
e de bicicleta ao Moon Hill.
Após o pequeno almoço, iremos visitar uma das
pontes mais antigas da região, seguiremos
para um passeio em barcos de bamboo ao longo
do rio Yulong, no final do passeio de barco, a guia
estará à nossa espera com bicicletas e nos guiará
até ao Moon Hill, formação rochosa muito peculiar.
Subida ao Moon Hill (opcional), regresso
de bicicleta até Yangshuo.

5 de Novembro
Dia 9 – Regresso a Portugal.
(Chegada no dia 6)

A viagem inclui:
- Estadia em quarto twin em hotel local em Yima,
Yangshuo no regime de só alojamento;

VALORES

- Treino de Tai Chi, Qi Gong, Meditação na parte
da manhã durante o retiro;
- Acompanhamento e formação em Inteligência
Espiritual pelo coach Luís Gonzaga;
- Acompanhamento pelo representante da
agência;
- Transfers e transportes locais durante todo
o programa;

A viagem inclui:
- Jantar do segundo dia no hotel, todas as
refeições (3 refeições/dia) nos dias do retiro
(5 dias), excepto no sétimo dia onde o jantar será
no local do workshop de culinária. As refeições
serão na academia em conjunto com os mestres
de modo a podermos conviver com os mestres
e outros alunos. Pequeno almoço e jantar
do último dia;
- Entradas, workshops e todas as actividades
mencionadas;
- Seguro multiviagem;
- Guias locais em inglês.

Não estão incluídos:
- Passagem aérea até Guilin;
- Almoço do 2º dia, almoço do último dia
e refeições no dia de regresso;
- Bebidas nas refeições, excepto chá que estará
sempre disponível;
- Visto de entrada na República Popular da China;
- Gratificações, despesas de carácter pessoal,
e tudo o que não esteja mencionada como
incluído.

Oberservações específicas
Visto Obrigatório 65 EUR (sujeito a alteração)
Passaporte com validade mínima de 6 meses
na data da viagem.
Preço indicativo do voo 950.00€
Preço: 1450.00€
Suplemento quarto individual: 400.00€
(sujeito a disponibilidade)

O pagamento é feito com:
- 30% no acto da inscrição;
- 30% a 45 dias da viagem;
- Restante a 15 dias da viagem.

Coach Luís Gonzaga
O Luis é o primeiro coach certificado
em Inteligência Espiritual em Portugal
pela Deep Change.
Licenciado em Matemática, estudou três anos
Ciências Religiosas. É Erickson Professional Coach,
membro da ICF e certificado em Spiral Dynamics
pela NVCC. Co-autor do livro “Religião online”,
publicado em 2001 pela editora Centro Atlântico.
Trabalha atualmente como Spiritual Intelligence
Coach e consultor de produtividade
na FULL FILL – RAISING INTELLIGENCE.

Esperamos por si
nesta viagem
inesquecível.

Para mais informação contacte:
Bernando Ho
929 301 848
sairdeviagem@outlook.com
www.sairdeviagem.pt

Luís Gonzaga
961 624 027
luis.gonzaga@fullfill.pt
www.fullfill.pt

Viagem organizada pela
Sair de Viagem, Agência de Viagens unipessoal, Lda. RNAVT 3746

