
 

 

 

 

 

Vara este anotimpul exuberanței, generozității și energiei. Pentru a vă folosi de toată puterea acestui sezon, Max Wellness a “altoit” o 

colaborare cu specialiștii în dezvoltare și armonizare personală de la Centrul de Meditație și Yoga Kamala. “Rodul” nu s-a lăsat mult așteptat: vă 

oferim pe tipsie 4 noi cursuri proaspete și aromate.  

Începând cu 11 iunie, la Max Wellness vă veți descoperi Armonia Feminină, vă veți schimba viața și îmbunătăți sănătatea Regenerându-vă, 

Revitalizându-vă, Reîntinerind și veți putea să vă așezați gândurile în ordine prin Practica Meditației.  

Vă invităm să gustați din plin oferta noastră! 

                                

                                  Yoga - Stiinta pura  

 

 

                                                                           

                                                                                                                             OSHO 

 

"Yoga nu este o religie. Yoga nu este o filozofie. Yoga este o știință pură, la fel de exactă 

ca matematica, fizica sau chimia. Yoga nu aparține nici unei religii și doar întâmplarea face că 

hindușii au fost primii care au descoperit Yoga la fel cum creștinii au fost primii care au 

descoperit legile fizicii. Fizica nu este altceva decat o știință. La fel este și Yoga. Ea este 

matematica pură a ființei interioare, care poate fi practicată în egală masură de oricine." 



 

 

Armonie Feminina                               

 

Curs I – Fitness prin posturi Yoga, în fiecare marți, între 19:00 – 20:00 

Curs II – Feminitate și  transfigurare, în fiecare joi între 19:00 – 20:30 

Instructor: Veronica Cernat 

Cost curs: 30 lei/şedință ;  100 lei/abonament (4 şedințe), valabil 5 
săptamani  

 
Se adresează: ♀ 

 

 

 

 

 

Ești pregătită pentru un miracol în viața ta? 

 

Cusul de Armonie Feminină este special conceput pentru femeile care își doresc o viață împlinită și care au curajul să își asume 

responsabilitatea pentru propria lor sănătate și fericire. Este un timp pentru tine însăți, pentru inima ta!  



Programul este format din două secțiuni: Fitness prin posturi Yoga și Feminitate și transfigurare. Şedințele sunt practice, cuprind exerciții 

dinamice, metode de relaxare, tehnici de respirație accesibile oricui, indiferent de vârstă. Mişcare armonioasă, respirație conştientă, relaxare, dans, 

comunicare, deschidere sufletească! Se poate participa indiferent de nivelul de vârstă, pregătire fizică sau greutate.  

 

Vino regulat și te vei putea bucura de: 

 amplificarea energiei vitale și eliminarea stărilor de oboseală 

 reglarea problemelor legate de ciclul menstrual 

 redescoperirea pasiunii de a trăi cu bucurie și recunoștiință 

 creșterea încrederii în sine 

 deprinderea unui mod de trai deplin, viu, conștient 

 recunoașterea și trezirea puterii divine din fiecare dintre noi 

 

Vrei să fii frumoasă, sănătoasă, flexibilă, armonioasă? 

Vrei să te relaxezi şi să te refaci energetic rapid după o zi lungă şi obositoare?  

Vrei să înveți metode de concentrare şi meditație?  

Vrei să te bucuri de muzică şi armonie prin mişcare?  

 

În acest caz, programul Armonie Feminină este pentru tine! 

 

Cursul de „Armonie Feminină” este ținut de Veronica Cernat. Cu o experiență practică de 20 de ani, Veronica predă Yoga din 2004 și 

organizează seminarii Armonie Feminină din anul 2010 la Centrul de Meditație și Yoga Kamala (blogul ei: www.armoniefeminina.com ). 

 

http://www.armoniefeminina.com/


 

 

Yoga pentru seniori -3R                               

În fiecare marți între 11:00-12:30 

Cost curs: 25 lei/şedință sau 80 

lei/abonament (4 şedințe), valabil 5 

săptămâni 

Instructor: Liviu Gheorghe 

Se adresează: ♂/♀ 

 

 

 

 

 

 

Programul ”3R” - Regenerare-Revitalizare-Reîntinerire - este o modalitate practică și concretă de creştere a calității vieții pentru 

persoanele aflate la vârsta maturității.  El integrează o metodă eficientă, absolut naturală de refacere şi regenerare a condiției fizice, energetice şi 

psiho-mentale. Oferind o ghidare pas cu pas spre asimilarea principalelor tehnici de relaxare, energizare, stimulare respiratorie şi cardio-vasculară, 

acest program devine din ce în ce mai apreciat, fiind susținut la ora actuală şi în cadrul Fundației Medical Creştine ”Christiana”. 

 

 



Din tematica cursului: 

 Tehnici de relaxare corporală 

 Exerciții posturale  

 Tehnici de respirație 

 Tehnici de autocontrol psiho-mental 

 Metode de stimulare a activității cerebrale  

 Tehnici de concentrare şi meditație 

 Prezentarea principalelor terapii naturale (dietoterapie, fitoterapie, masaj, muzicoterapie, cromoterapie) 

 Modalități de purificare naturală 

 Modalități naturale de revitalizare şi reîntinerire  

 

Frecventând cursul, vă veți putea bucura de următoarele beneficii :  

 Eliminarea stresului 

 Tonus vital  

  Elasticizare şi flexibilitate mărită  

  Calm şi relaxare  

 Stimulare cardiacă şi circulatorie 

 Stimulare şi energizare psihică 

 Stimularea şi armonizarea activității cerebrale 

 

Cu o experiență de 20 de ani în practica diferitelor metode de dezvoltare personală, autor al mai multor lucrări de specialitate cum ar fi 

”Principii şi direcții în vindecarea naturală”, ”Cartea Bărbatului”, ”Cartea Femeii”, ”Vindecare şi purificare prin alimentație şi post”, profesorul de 

Yoga Liviu Gheorghe oferă în cadrul programului ”3R” o sinteză a metodelor folosite pentru transformarea şi regenerarea  condiției psiho-fizice 

pentru seniori (blogul lui: http://liviugheorghe.wordpress.com ).  

http://liviugheorghe.wordpress.com/


 

 
 
 
 

Practica Meditatiei  

În fiecare vineri, intre 08:00-09:00 

Cost curs: 30 lei/şedință sau 100 

lei/abonament (4 şedințe), valabil 5 

săptămâni 

Instructor: Sebastian Teodor 

Se adresează: ♂/♀ 
 
 
 
 
Invităm la acest curs pe cei care 

doresc:  

 să învețe cum să se relaxeze, 

cum să îşi liniştească mintea 

şi gândurile  

 să se cunoască mai bine, să-şi cunoască mecanismele mentale şi emoționale şi să descopere moduri în care le pot influența  

 să aprofundeze meditația şi să găsească noi căi de a ajunge la experiențele meditative  

Cursul oferă bazele teoretice și practice, menite să facă meditația să devină ceva firesc care să ne ajute să ducem o viață mai bună, zi de zi.  

 

Practica Meditației este ghidată de Sebastian Teodor, profesor de Yoga. Sebastian a început să practice Yoga la vârsta de 16 ani și predă Yoga 

din anul 1996. A publicat cartea “Samadhi - extazul mistic al yoghinilor” (Editura Kamala) și a scris numeroase articole în domeniul spiritualității. În 

prezent este profesor în cadrul Centrului de Meditație și Yoga Kamala, susține cursuri și seminarii în București și Brașov (blogul lui: 

www.yogapentrumine.wordpress.com ) 

http://www.yogapentrumine.wordpress.com/


 
 
 
Yoga  
În fiecare luni și vineri între 

19:00 – 20:30 

Cost curs: 30 lei/şedință sau 100 

lei/abonament (4 şedințe), valabil 

5 săptămâni 

 
Instructori: Liviu Gheorghe/ 
Sebastian Teodor 
 
Se adresează: ♂/♀ 
 
 
 

 
 
 

Acest curs de inițiere în practica Yoga cuprinde tehnici posturale (asane), tehnici de ritmare a respirației (pranayama), metode de 

concentrare și meditație. Se oferă o îndrumare individualizată pentru fiecare participant, pentru atingerea scopurilor sale (sănătate, vitalitate, 

putere de concentrare, amplificarea capacităților mentale, eliminarea stresului, relaxare, etc). 

Cursul de Yoga este ținut astfel: grupa de luni - Liviu Gheorghe (profesor Yoga), grupa de vineri – Sebastian Teodor (profesor Yoga) 

 

 



 

 

Programul cursurilor  
 

Interval orar/Zile Luni Marți Miercuri Joi Vineri 

08:00 - 9:00         
Practica 

Meditației 

            

11:00 - 12:30   
 Yoga pentru 
seniori – 3R 

      

            

19:00 - 20:00 
Yoga 

Armonie 
Feminina I 

  Armonie 
Feminina II 

Yoga 

19:00 - 20:30     

   
 abonamentele cuprind întregul pachet “Yoga”, cu excepția cursului 3R. Veți putea așadar, să intrați la  oricare dintre acestea, în funcție 
de programul dumneavoastră. 

Înscrieri şi informații: 

- telefon: 0743 317 113                
                 0734 788 202 
                  
- email: contact@maxwellness.ro 
 

Vă așteptăm cu drag, 

Echipele Max Wellness şi Kamala 

www.maxwellness.ro ;  www.kamala.ro  

mailto:contact@maxwellness.ro
http://www.maxwellness.ro/
http://www.kamala.ro/

