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Nu te-ai născut să trăiești o viață obișnuită, ci așa cum o vezi în vis.  
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Draga mea, 

Sunt o femeie ca și tine, o femeie care a trăit cât altele în 10 vieți 
până la această vârstă și care a experimentat enorm de multe: 
Anxietate, Tristețe profundă, Nevoie de validare, Lipsa de 
încredere, Dependență. Iubire, Amăgire, Extaz, Căsătorie, 
Maternitate, Dezamăgire, Divorț, Cădere, Sărăcie, Suferință, 
ReNaștere, Abundență, Regăsire, Reinventare.

Sunt o femeie care nu s-a mulțumit cu ce i s-a dat, care nu a 
încetat să caute soluții pentru provocările cu care s-a confruntat, o 
femeie care a vrut mereu să-și depășească condiția, în ciuda 
obstacolelor pe care le-a întâlnit. O femeie care nu încetează să 
evolueze, să învețe și să dea mai departe. 

Cine sunt și de ce organizez acest retreat?



De ce organizez acest retreat?
Mulți ani am crezut că vindecarea și evoluția nu pot fi 
altfel decât dureroase, grele și sub presiune. Am crezut că 
trebuie să sufăr ca sa mă vindec, să vărs râuri de lacrimi 
și să retrăiesc durerea rănilor pentru a le închide definitiv. 

Mai apoi am aflat că există și o altă cale…vindecarea prin 
plăcere. Plăcerea, sexualitatea și intimitatea sunt 
importante pentru vindecare. Plăcerea este însoțită de 
eliberarea unor substanțe chimice care aduc vindecare, 
regenerare. 

Acesta este motivul pentru care organizez acest retreat. 
Pentru tine, minunată zeiță.



PLĂCEREA e bucurie de viață, e conectare totală la prezent,  
plăcerea poate fi simțită doar atunci când ești total în acea 
experiență și te bucuri la maxim de tot ceea ce trăiești. Activitățile din 
acest retreat te vor ajuta să te reconectezi cu tine, cu corpul tău, cu 
prezentul, astfel încât tu... 

Să te simți VIE, plină de energie, să reintri în contact cu Energia ta 
Vitală, cu Forța ta interioară, cu Dorintele și Visurile tale interioare, 
cu Chemarea TA.
Să te deschizi, să strălucești, să emani iubire. 
Să te armonizezi, să îți găsești vocea în lume, să îți exprimi 
frumusețea, forța și senzualitatea. 

Tu, zeiță, vino în această magică călătorie înspre propria senzualitate, 
sexualitate și plăcere și permite ca ele să îți deschidă inima. Lasă 
energia divină și binecuvântarea să te pătrundă. Dă-ți voie să trăiești 
starea de binecuvântare.



Tu, dragă femeie, ai venit pe acest Pământ să te bucuri de darurile vieții, de 
abundență, de iubire. În interiorul său se află toate resursele de care are nevoie 
pentru a manifesta toate aceste lucruri. HAI alături de mine!

Nu este întâmplător că ești aici. Ceva te cheamă în acest retreat, Sinele tău 
superior nu te lasă să mai amâni. Știi și simți prin toți porii tăi ca ai nevoie de o 
schimbare! Haide!



Alaturi de cine organizez acest retreat?

Pentru că îmi doresc că totul să iasă minunat, am chemat alături de 
noi un specialist în retreaturi, o femeie extraordinară, un suflet 
frumos care va aduce plus valoare acestui retreat:

Ramona Burda Sălășan, organizator cu experiență de tabere, de 
retreaturi, ghid turistic, fondator proiect Retreat Camps, deține firma 
de turism din 2015, iar din 2020 organizează exclusiv retreaturi, 
având până în prezent peste 25 de retreaturi organizate în cei 2 ani.

Entuziasmul și determinarea ei să te facă fericită pe tot parcursul 
retreatului sunt de neoprit. Se va ocupa de partea de organizare, se 
va asigura că totul este în regulă (în camere, la masă, în drumeții), se 
va implica trup și suflet ca să îți ofere ție o experiență de neuitat. 



    Cum ar fi să-ți faci un cadou și să–ți oferi șansa de a te întâlni cu potențialul tău 
cel mai înalt? 

    Cum ar fi să îți dai voie să ReNaști, mai puternică, mai bogată, mai înțeleaptă, mai 
seducătoare și mai plină de resurse și de viață? 

    Cum ar fi să îți faci o bucurie și să îți dai voie să trăiești o experiență de neuitat 
alături de alte 25 de zeițe?



Ce lucrăm (pe scurt) în 
Retreatul de Sexualitate Feminină,

Plăcere și Senzualitate?

 
Am strâns în acest retreat esența a ceea ce am învățat în toți acești ani, 

tot ceea ce știu că vindecă, ajută, tehnici care mi-au lărgit conștiința, 
instrumente care mi-au schimbat viața. 

 
 
 
 



În plus, cele care se înscriu și plătesc
până la data de 1 februarie 2023, primesc

3 BONUSURI speciale!
 
 
 



 
Bonus 1: 

Masaj 5 simțuri
*Acest bonus este pentru toate persoanele care se înscriu 

până la data de 1 februarie
 
 

Acest masaj, nu e doar un masaj, este o artă  care îți va
relaxa corpul și îți va trezi spiritul. Vei descoperi o lume
nouă, de plăceri nebănuite într-un spațiu special
amenajat prin cromoterapie, aromaterapie și muzică de
relaxare. Un spațiu creat astfel încât simțurile să îți fie
seduse încă dinainte de orice atingere. 
  
Masajul 5 simțuri este un masaj cum nu ai mai trăit
vreodată, iar prin el vei descoperi relaxarea și plăcerea
supremă. 

Acesta experiență te va conduce în spații interesante și
nemaiîntâlnite ale ființei tale. 



 
Bonus 2: Magia Secretă a Puterii Feminine 

*Acest bonus este pentru toate persoanele care se înscriu până la data de 1 Februarie
 
 
 
 
 
 

Programul “Magia Secretă a Puterii Feminine” conține 7 materiale extrem de valoroase 
care îți vor deschide apetitul către partea de sexualitate sacră, te vor ajuta să amplifici 
energia feminină sacră, să te deschizi în fața plăcerilor vieții și să devii un magnet pentru 
ceea ce îți dorești. Cele 7 materiale din curs sunt:
 Lecția 1: Vindecarea prin plăcere
 Lecția 2: Respirații magice aducătoare de plăcere 
și vindecare
 Lecția 3: Extazul pisicuței
 Lecția 4: Masajul zeițelor fericite. Masajul Taoist
 Lecția 5: Automasaj, iubire și plăcere
 Lecția 6: Contracțiile zeiței
 Lecția 7: Manifestare prin orgasm



Daca vremea nu ne permite, vom reprograma călătoria cu balonul pentru
vara. 

Bonus WOW!!!
Călătorie cu Balonul cu aer cald 
*pentru cele care achită integral până la 1 februarie

 
Una dintre cele mai spectaculoase și nebunești
experiențe de care poți avea parte în această
viață este să zbori cu balonul. Acest retreat
este locul în care dorința ta poate fi
transformată în realitate. 

Plimbarea cu balonul cu aer cald, combinată cu
peisajul de poveste la apus, va fi cireașa de pe
tort, una cele mai uimitoare experiențe pe care
le vei trăi vreodată.

 



     Foarte mult mi-am dorit un loc magic în care să ne 
desfătăm și să ne răsfățăm total și complet. Mi-am 
dorit un loc retras, dar luxos, cu spa! 

Locația hotelului iese în evidență datorită peisajului 
de poveste, oferind o priveliște de vis asupra 
bogățiilor naturii din Ardeal. 

Un loc ferit, un loc în inima naturii, care să curețe ce 
nu mai e necesar și să ne creeze contextul potrivit 
pentru ca noi să venim transformate și încărcate cu 
frumusețea și energia minunată a acestui loc.

Unde va avea loc magia?





Unde va avea loc magia?
 
 
 
 

     Am văzut multe locații frumoase care îndeplineau în teorie cerințele mele, dar nu simțeam că 
e chiar ce trebuie.
     Însă atunci când l-am văzut pe acesta, mi s-a făcut pielea de găina instant. Am simțit că a 
fost creat anume pentru NOI, pentru ceea ce urmează să trăim acolo (poate chiar a fost creat 
după “chipul și asemănarea imaginii mele din vis”, oricum timpul nu e liniar, așa cum îl știm noi).



Când va avea loc magia și ce
este inclus în preț?

 
 
 

     23-26 martie 2023 (de joi până duminică)
     Cazare 3 nopți în cameră dublă.
     Toate mesele incluse începând cu cina de joi, 
terminând cu micul dejun de duminică
     Meniul compus din aperitiv, ciorbă, fel principal 
cu garnitură, salata și desert. Pentru fiecare tip de 
preparat veți avea câteva opțiuni. Toate preparatele 
sunt gătite în bucătăria hotelului, folosind ingrediente 
atent selecționate, bio, o mare parte din ele fiind 
achiziționate de la producători locali.
    Toate activitățile din retreat, Spa și alte surprize.

 





Prețul real al acestui retreat este 1800 euro, dar pentru că îmi 
doresc mult să vii, ți-l ofer la jumătate de preț, adică 

900 euro! 
 

Iar cu Early Booking îl poți achiziționa cu: 
700 euro 

(dacă plătești până la 1 ianuarie măcar un avans)

Cât costă o astfel de experiență, cu totul inclus?
 
 



 Dacă intuiția îți spune DA, 
hai să facem această călătorie împreună! 

 



Îmi doresc să vin în Retreat!

Early Booking
achită prima rată 

de 350 euro până la 
1 februarie

 
 
 

1800 euro 
700 euro 

Late Registration 
pentru cele care se înscriu 

după 1 februarie, 
dacă mai sunt locuri

 
 
 

Cea mai buna ofertă 
Preț special +

BONUS 
PLIMBARE CU BALONUL

dacă plătești integral 
până la 1 februarie 

 
 
 1800 euro 

700 euro 
1800 euro 
900 euro 

Pentru ca cererea este mare si locurile limitate, rezerva-ti locul cu un 
avans de min 100 euro/500 de lei. 



 

Testimoniale 



 

Testimoniale 



 

Testimoniale 



Abia astept sa facem 
aceasta calatorie impreuna! 


