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SOBRE O RETIRO

Esse será um Ret i ro só para mulheres,  um grupo pequeno de 

5-10 pessoas.Esse Ret i ro é para você, se est iver em algum 

momento de transição em sua vida ou est iver planejando 

alguma mudança e precisa de inspiração, c lareza e               

or ientações prat icas sobre seus próximos passos.

Esse ret i ro também é pra você que deseja somente  se         

‘desl igar ’ da sua rot ina por 5 dias e buscar inspiração e prát i -

cas que a ajudem a uma melhor ref lexão e discernimento em 

suas decisões, melhorando a qual idade de suas ações..  
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Por que Tutte Le Direzioni?

Na I tá l ia,  é comum vermos placas indicando ‘Tutte Le             

Direzioni ’ :  uma estrada que leva a todos os caminhos … e 

todos os caminhos levam a essa estrada in ic ia l  … Isso sempre 

me chamou atenção para Unidade, Conexão e Fluxo.

Esse Ret i ro é uma estrada de muitos caminhos e t rocas,        

levando a Tutte Le Direzioni ,  levando a muitas direções e     

descobertas.  Através de uma programação prát ica e               

inspiradora,  você i rá contemplar as mudanças futuras em sua 

vida com um olhar hol íst ico,  e não mais como uma expectadora 

da própr ia v ida,  mas como uma at iva protagonista de sua 

própr ia estor ia.E essa perspect iva,  essa ót ica,  a acompanhará 

por muito tempo após esse ret i ro.

Quando aprendemos a nos conectar com nossa verdade         

inter ior,  para decidirmos os nossos dest inos e ajudarmos aos 

que estão a nossa vol ta,  isso torna-se um caminho sem vol ta 

… nunca mais desaprendemos a buscar inspiração e conexão 

durante t ransições.
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Programação

• Meditação diár ia pela manhã no hotel ,  seguida por uma     

programação com at iv idades prát icas baseadas nos pr incípios 

de Meditação guiada, Neurosciencia,  EFT(Emotional  Freedom 

technique -  Tapping),  Al ta Performance, e Lei  da Atração. As 

aulas serão conduzidas informalmente em locais pi torescos 

de Assis … Andaremos para alguns locais próximos na cidade, 

dessa forma, os assuntos serão conversados dentro do      

contexto da estór ias de alguns locais especiais em Assis.  

•  As tardes serão sempre l ivres para seus passeios e ref lexão. 

Jantaremos juntas e após uma breve conversa, 'a noi te terá 

uma programação var iada conforme o interesse do grupo e o 

que est iver acontecendo na cidade (Quem sabe uma peça de 

teatro local  no Teatro Metastasio no centro de Assis?)
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•  No Sábado, passaremos o dia em Cortona … uma pequena 

cidade medieval  que f ica há uma hora de Assis i ,  na região da 

Toscana. Nessa cidade foi  gravada o f i lme ‘Sob o sol  da Tos -

cana’ e aprovei taremos o passeio pra conversarmos sobre 

assuntos relacionados ao Feminino e Mudanças.

•  Durante o ret i ro será oferecido uma hora de coaching/     

consul tor ia com Sigl ia em Assis seguida de uma sessão de 

Fol low up por Skype um mês após o término do ret i ro.  Você 

ganhará um Tutte Le Direzione ki t  para você levar de          

lembrança dessa exper iencia.

•  Almoço no domingo, antes do término do ret i ro.  Aqui  conclu-

i remos nossa aventura juntas dessa vez, e nos despedire-

mos… ate uma Próxima vez, onl ine ou pessoalmente.

•  Um mês antes do ret i ro,  uma pagina no Facebook será 

aberta para que possamos nos comunicar e já começar essa 

exper iencia antes de nossa chegada.
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Sumário dessa Programação:

Dia 1 -  Quarta-feira,  06 de Junho. 

Sigl ia encontrará o grupo no hotel  as 16hrs para um          

cappuccino em um cafe próximo ao hotel  e a Basí l ica de São 

Francisco. Apresentações e or ientações. Jantamos juntas,  

inclusive para encontrar quem não chegou ha tempo de sair  

para as apresentações in ic ia is da tarde.

Após o jantar,  no própr io hotel ,  em um local  reservado para 

nós, faremos uma pr imeira meditação juntas e                    

conversaremos sobre o nosso pr imeiro tema do dia … Se a 

noite est iver c lara e o c l ima permit i r,  essa aula pode ser em 

algum outro lugar ao ar l ivre,  onde uma pouco da estór ia de 

Assis possa 

ser contada 

dentro do 

contexto do

nosso ret i ro.
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Dia 2 -  Quinta-feira,  07 de Junho

Sigl ia encontrará o grupo logo após o café da manhã ás 8:30. 

Breve meditação no hotel  e as 9:00 saímos para nossa aula 

da manhã em meio ás ol iveiras em San Damiano, a igreja 

re-erguida pelo São Francisco.Almoço as 13hrs.Tarde l ivre.  

Jantar ás 19hrs (esse horár io ta lvez var ie,  dependendo do   

interesse do grupo sobre a programação da noi te,  após a 

meditação)

Dia 3 -  Sexta-feira,  08 de Junho

Sigl ia encontrará o grupo logo após o café da manhã ás 

8:30 da manhã. Breve meditação no hotel  e as 9:00 saímos 

para nossa aula da manhã no campo do Eremo Del le 

Carcer i .Almoço ás 13hrs.  Tarde l ivre

Jantar ás 19hrs,  seguida de meditação. Noi te l ivre.
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Dia 4 -  Sábado, 09 de Junho 

Passeio para Cortona. Saímos de Assis as 8 horas da manha 

com uma Van fretada. Nesse dia,  para termos mais tempo em 

Cortona, faremos uma meditação breve antes de sairmos do 

hotel  para cr iarmos a intenção do dia.  Nos encontramos em 

frente ao Hotel  Giot to.   Almoço e passeios em Cortona serão 

detalhados mais adiante.Retorno a Assis as 18hrs.  Jantar no 

Hotel  Giot to.

Noite Livre … ou quem quiser pode se reunir  mais tarde para 

um capuccino ou uma taca de vinho na Piazza del  Comune, 

Sigl ia estará disponível  …

Dia 5 -  Domingo, 10 de Junho

Sigl ia encontrará o grupo logo após o café da manhã as 8:30 

para meditação e nossa úl t ima (breve) aula dessa temporada 

antes de sairmos acontecerá por vol ta das 9:30. Andaremos  

do Hotel  para a Basí l ica de São Francisco para v is i tação e al-

gumas estór ias.

Resto da manhã l ivre para o passeio na basí l ica e check out 

do hotel .Almoço ás 13hrs.

Despedidas ás 15hrs (aproximadamente)
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Observações:

•  As sessões de coach com a Sigl ia precisam ser agendadas 

no pr imeiro dia e acontecerão nas tardes l ivres e no domingo 

de manhã durante o ret i ro.  Nenhuma sessão sera fe i ta em   

Cortona.

•  Sigl ia tem formação médica e de Saúde Públ ica por mais de 

20 anos, tendo trabalhado no Brasi l  e nos Estados Unidos 

(onde mora);  Também possui  var ias cert i f icações e                

exper iência nas áreas de Neurociência,  terapias hol íst icas e 

metaf ís icas,  meditação e heart  intel l igence ,  sendo também 

coach de Al ta Performance cert i f icada pelo Brendon Burchard 

Inst i tute e t re inada pelo propr io.  Essa sessão não será uma 

sessão de consul ta médica, mas uma mentor ia sobre saúde, 

est i lo saudável  de v ida e ajuda em sua transição de vida ou 

planejamentos futuros usando os pr incípios apresentados du-

rante o ret i ro.  A programação detalhada das aulas e das    

prát icas serão comunicadas em Fevereiro.
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•  Bônus: Teremos uma ou duas convidadas ‘surpresa’ ,        

conforme disponibi l idade. Por exemplo,  a lguém local  que 

possa conversar sobre a comunidade de Assis i  e arte.  Ou 

então, uma prof issional  (psicologa, nutr ic ionista,  coach) que 

dará uma aula onl ine ideal izada especialmente para esse 

grupo sobre Est i lo de Vida Saudável  e alguma prát ica extra 

que você possa se benef ic iar  ao retornar á sua rot ina.  Um 

mês antes do ret i ro,  essa programação extra sera divulgada 

em detalhes.

•  Geralmente a c idade oferece ‘Vespas’ (cantos gregor ianos 

antes das missas vespert inas,  em vár ias igrejas da cidade) ,  

cantos das i rmãs Carmel i tas da Igreja de Chiara,            

demonstrações Art íst icas e exposições e outras atrações 

cujos horár ios dependem da estação. Embora não faca parte 

da programação, Sigl ia i ra informar o grupo sobre essas            

atrações e poderá acompanhar a quem se interessar … e 

acrescentar um pouco sobre a Histor ia do lugar e algumas es-

tór ias míst icas de Assis i .
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•  Cada pessoa deverá ser responsável  por seu própr io seguro 

de viagem, que necessar iamente precisa incluir :  toda e 

qualquer despesa relacionada a saúde e acidentes,  incluindo 

transporte de vol ta ao seu pais de or igem em caso de              

fa lecimento.  Esse seguro deve cobr i r  sua despesa em caso de 

algum cancelamento de úl t ima hora de sua viagem e que não 

esteja relacionado a um problema gerado com os                      

administradores do ret i ro.

•  Maiores detalhes sobre esse t ipo de seguro sera colocado no 

si te em Fevereiro.  Porém, pode-se adiantar que esse é o 

seguro usual  de v iagem, porém deverá ser o mais amplo       

possivel .  Só poderemos acei tá- la no grupo com a compro-

vação da compra desse seguro pelo tempo em que est iver em 

Assis i  durante o ret i ro.



•  Esse ret i ro envolve caminhadas nas cidades de Assis e      

Cortona por tempos var iáveis.  Por serem, c idades de or igem 

medieval  e local izadas no campo, as ruas não são todas        

asfal tadas e existem ladeiras.Portanto,  embora o grau de       

exercíc io f ís ico exigido para essas caminhadas seja de leve a 

mediano, e nenhum exercíc io extenuante esteja programado, é 

importante que cada pessoa tenha um mínimo de preparação 

f ís ica e esteja em boa saúde para caminhar sem problemas.    

Infel izmente,  não podemos acomodar,  nesse ret i ro,  pessoas 

com restr ições de caminhar por conta da natureza dessa        

exper iencia que tem as caminhadas em Assis i  como um dos 

pontos al tos do ret i ro.  

•  Todas as aulas extras,  o Tutt le Le Direzioni  k i t  e mater ia l     

adic ional .Transporte para o Eremo del le Carcer i .

•  Ajuda e/ou or ientação no que precisar durante os 5 dias de   

ret i ro.Para quem sair  nas horas vagas com a Sigl ia,  o cappucci-

no ou o chocolate quente ou a taca de vinho também é por 

nossa conta.

•  Pagamento em ate 7 vezes antes do in ic io,  entre em contato 

para mais informação

HOTEL: http://www.hotelgiottoassisi.it/en/home-2/ 
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O Pagamento do Ret i ro inclui :

•  Acomodações do dia 6-10 de junho no Giot to Hotel  & Spa, 4 

estrelas local izado no centro de Assis,  há apenas alguns 

metros da Basí l ica de São Francisco, um dos pontos mais v is-

i tados da cidade. Sui te indiv idual  ou dupla conforme sua es-

colha. Café da manha e jantar incluídos no Hotel  Giot to  

(bebida alcoól ica não incluída);
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•  Almoços são incluídos em outros locais da cidade fora do 

Hotel  Giot to (bebidas alcoól icas não incluídas).

•  Passeio de Cortona: tudo incluído com exceção de bebidas 

alcoól icas.  Gorgeta a combinar para o motor ista.

•  Transfer de Roma a Assis i  no dia 6 de junho. Ao f im do 

ret i ro,  o t ransfer não está incluído pois as pessoas tem       

d i ferentes roteiros após Assis.

•  Todas as aulas,  passeios em Assis i  e c iceroneamento pela 

cidade conforme programação, com atenção exclusiva e 

diár ia da Sigl ia.

•  Duas sessões de coach/mentor ia com Sigl ia:  uma em Assis i  

e a sessão Fol low up em um mês por Skype, (valor indireto 

U$360.00)

•  1 t icket  gratui to para o High Performance Academy ministra-

do por 4 dias diretamente pelo Brendon Burchard,  nos          

Estados Unidos. Seu si te:  ht tps: / /brendon.com Brendon é 

considerado um dos maiores coaches do mundo na               

atual idade. (valor do t icket:  U$1,000.00 -  mi l  dólares);     

t ransporte e hospedagem não incluídos.Você só terá que 

pagar a taxa de mater ia l  no valor de U$97.00 diretamente 

com a equipe do Brendon Burchard’s Inst i tute.  

Esse t icket pode ser usado até 2019. 
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Reserve o seu espaço, esse ret i ro vai  preencher 
rápido, e eu vou adorar tê- la em meu ret i ro.

Converse comigo sobre qualquer pergunta que 
você tenha sobre essa exper iência e planos de 

pagamento.  

 

Para mais informações entre em contato no 
sigl ia.retreats@gmai l .com ou também podemos 

conversar v ia Skype no sigl iadiniz,

Muito obrigada! Encontro com você em Assis,
Grande abraço,

Grazie!

Siglia Diniz
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Fontes de Pesquisa

•  Fotos Paisagem I ta l ia:  Pixabay.com; Royal ty Free

CCO Creat ive Commons; Free for commercial  use.

•  Fotos do Hotel  Giot to:  ht tp: / /www.hotelgiot toassis i . i t /en/

•  Fotos Paisagem de Assis i :  by Ingr id Heuzler,  escr i tora e 

poeta,  local izada em Assis i ,  I ta ly.

•  www.sigl iadiniz.com


