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Under retreaten gör vi övningar i mindfulness och meditation för ökad närvaro, medvetenhet och
inre lugn. Övningarna varvas med föreläsningar för fördjupad förståelse. Detta kan hjälpa dig att
finna ett hälsosamt och hållbart förhållningssätt i en hektisk tid. Du får med dig konkreta verktyg

hem till vardagen för minskad stress/oro och ökat välbefinnande. 

Retreat för Harmoni & Energi

Ann Halén - Utbildad mindfulnessinstruktör,
stresscoach och leg. apotekare med

vidareutbildning i gestaltmetodik och mindful
yoga. Lång erfarenhet som chef och ledare.

 
Filip Dahlström - Flera års erfarenhet av 

 mindfulness och meditation. Utbildad
civilingenjör och en pågående utbildning till
samtalsterapeut. Brinner för att förbättra den

mentala hälsan hos unga människor.

Retreatledare

Ta möjligheten att dra dig undan och släppa vardagen, för att ta hand om
dig själv och hitta inre lugn i en vacker och vilsam miljö
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Delat rum 2950 kr | Enkelrum 3600 kr
Vid bokning före 23 juni 300 rabatt

Priset inkluderar utbildning, logi och mat
Bokning och mer info på hemsidan

Begränsat antal platser

Pris & Bokning

Tåssjö ligger på Hallandsåsens sydsluttning 
intill Västersjön. Där upplever vi sensommarens
vackra och rofyllda natur och laddar upp oss
inför hösten. Två dygn med återhämtning och
påfyllnad av energi som kan göra skillnad. Start
fredag 23/8 kl. 17 och avslut söndag 25/8 kl. 15.

Varmt välkommen 
till en unik &

annorlunda upplevelse!

Morgonyoga utomhus för dig som önskar
Egen tid för reflektion och avkoppling
Tillgång till badplats och bastu
Vi serverar hemlagad vegetarisk mat
Medtag sängkläder och handduk
Mer information kommer efter att du bokat
Du behöver inga förkunskaper för denna retreat
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