27 tháng 11 đến
22 tháng 12, 2019

Hồ Chí Minh, Hà Nội & Đà Lạt

+ 848 6911 90 72

www.ucm.center

TOUR SỰ CHUYỂN HÓA

MỘT NGÀY MỚI ĐANG ĐẾN
CHƯƠNG TRÌNH HỌC WORKSHOP & TRAINING
KHÓA HỌC 3 NGÀY 2 ĐÊM TẠI ĐÀ LẠT

WORKSHOP
HCM: CN ngày 01/12
HN: T7 ngày 07/12

T6 ngày 20/12

T7 ngày 21/12

CN ngày 22/12

8:00 - 9:00

5:30 – 6:30
Yoga và Mantra buổi sáng

7:00 – 8:30
Học và thực hành Giải mã Giấc mơ

7:00 – 8:15
Yoga và Mantra buổi sáng

9:00 - 10:00

6:30 – 7:30
Cùng dùng bữa ăn sáng
thuần thực vật thanh tịnh

8:30 – 9:30
Cùng dùng bữa ăn sáng
thuần thực vật thanh tịnh

8:30 – 9:30
Cùng dùng bữa ăn sáng
thuần thực vật thanh tịnh

9:30 –12:30
Ngọn lửa sáng tạo hay hủy hoại

Làm thế nào để vận dụng nguồn sinh lực và

7:30 – 11:00
Giấc mơ và Dấu hiệu... cho một sự khởi đầu
mới, để xây dựng một cuộc sống tuyệt vời

9:30 – 12:30
Làm sao lấy quyết định thông qua
Giấc mơ và Dấu hiệu

12:30 - 13:30

11:00 – 13:45
Nhận phòng và cùng dùng bữa ăn trưa
thuần thực vật & chia sẻ

Đón khách, giao lưu
Hỏi sao cho tới Vũ Trụ: Về chương trình sống
của bạn trong sự nghiệp và tình yêu?
10:00 - 12:30

năng lượng dục của bạn?
Cùng dùng bữa ăn trưa

thuần thực vật & chia sẻ
13:30 - 15:00

Làm thế nào để sống một đời hiện đại với
trí tuệ cổ xưa?
15:00 - 16:30

Angelica Yoga và Thiền

về sự nghiệp và tình yêu

13:45 – 15:30
Các bước Mầm - Chồi - Lá để giải mã
Giấc mơ và Dấu hiệu
15:30 – 15:45
Thưởng thức trà chiều tâm tịnh &
trái cây tươi thuần khiết
15:45 – 17:30
Angelica Yoga
Khám phá Yoga của Giấc mơ

12:30 – 13:45
Cùng dùng bữa ăn trưa
thuần thực vật & chia sẻ
13:45 – 15:30
Những giấc mơ thường gặp và
ý nghĩa sâu sắc của chúng
15:30 – 15:45
Thưởng thức trà chiều tâm tịnh &
trái cây tươi thuần khiết
15:45 –17:30
Angelica Yoga
Khám phá Yoga của Giấc mơ

16:30 - 16:45

17:30 - 19:00
Gala Buffet chào mừng

17:30 - 18:30
Cùng dùng bữa ăn tối
thuần thực vật & chia sẻ

trái cây tươi thuần khiết

19:15 – 20:30
Thiền kích hoạt Giấc mơ

18:30 – 20:30
Trải nghiệm Lễ Hội Hoa Đà Lạt

Thưởng thức trà chiều tâm tịnh &
16:45 - 18:30

Hỏi đáp về Giấc mơ, Dấu hiệu, Biểu tượng
trong Sự nghiệp và Tình yêu

20:30 – 21:30
« Thử hết mọi điều »

12:30 – 13:30
Cùng dùng bữa ăn trưa
thuần thực vật & chia sẻ
13:45 – 15:30
Khi Ngôn ngữ Biểu tượng giải thích
thực tại của chúng ta
15:30 – 16:30
Thiền
« Giấc mơ có khi thành hiện thực »

