
 

 

 

 

СПА и СПОРТЕН КОМПЛЕКС ТЕРМА ВИЛИДЖ Ви предлага йога 

седмица за дами, господа или двойки: 

13.05.19-20.05.2019 

Цена на човек, на ден:95лв. * 

** цената включва настаняване в двойна стандартна стая с изглед парк на човек 

Седмична програма: 

08.00 – 09.30 - йога 

09.30 – 11.00 – закуска и свободно време 

11.00 – 13.00 – разходка/плаж/басейн 

13.00 – 15.00 – обяд и свободно време 

15.00 – 17.00 – групово знаимание (group relaxation, practice of self-study, circle of 

sharing) 

17.00 – 18.30 – басейн/спа/свободно време 

18.30-20.00 – вечерна йога 

20:00 – вечеря 

 

Reservations: sportdepartment@thermavillage.com 



 
 

 

 

 

Instructor – Rositsa Bojkova-Mihailova 

 

Росица Божкова – Михайлова: Психолог, писател, пътешественик, дула, йога инструктор, 

констелатор, фасилитатор, майка на три деца и разбира се, още много отвъд това… 

От ранна възраст проявява интерес към източните практики и езотерични учения в търсене на 
смисъла на човешкия живот. Пътят ѝ преминава през различни и многообразни опитности и 
учения, отвежда я в Индия, Тайланд, Египет,  Перу, и Мексико, среща я с необикновени хора, 
просветлени учители, шамани и Посветени, като допълва необикновения пъзел, разкриващ 
духовният смисъл на човешкото съществуване. В професионалния си живот успява да следва 
сърцето и мисията си, като се води от девиза „Живей себе си“, вдъхновявайки много хора да 
открият и да последват собственото си предназначение. От години работи и в полето на 
пренаталното възпитание и подготовка на жената за раждането и осъзнатото майчинство. Нейна 
страст е трансперсоналната психология, по-специално разкриването на невидимите корени на 
настоящите проблеми в миналите прераждания или историята на предците (регресии и 
констелации). 

Професионален път: Завършва магистърска степен по българска филология и психология, както и 
двегодишен курс за йога инструктори към НСА, както и множество допълнителни обучения, 
семинари и тренинги по йога у нас и по света. Има допълнителни сертификати по хипнотерапия, 
Soul Detective work, семейни констелации, енергийна психология и др., като непрестанно 
обогатява своята опитност и професионално развитие на семинари и обучения. Основател и 
управител на студио за себеразвитие Янтра, съвместяващо духовните учения с практическата 
проява и с грижа и насоченост към осъзнато родителство още от бременността. 

Моля да разгледате програма Кръговете на Аз-а 

https://yantra.natalyoga.net/%d0%ba%d1%80%d1%8a%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1

%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%b7-%d0%b0/ 

Всеки ден ще бъде посветен на темите на различните чакри. В програмата ще има 

включена йога, беседи, както и различни практики за всяка чакра.  


