
KROKHOLMEN  16  -  18  SEPTEMBER  2019

Ta  möjl igheten  att  dra  dig  undan  och  s läppa

vardagen ,  för  att  ta  hand  om  dig  s jä lv  och

skapa  inre  lugn  i  en  vacker  och  v i l sam  mil jö .

VÄLKOMMEN TILL RETREAT MED
MINDFULNESS OCH MENTAL HÄLSA

FÖR CHEFER OCH LEDARE

 

Vi tar färjan från Rökan Bryggan till Krokholmen, en obebodd ö,

där vi sedan spenderar två dygn fyllda av stillhet och tystnad

varvat med teori och praktiska övningar. Två dygn med

återhämtning och påfyllnad av energi som kan göra skillnad.

 

Detta kan hjälpa dig att finna ett hälsosamt förhållningsätt i en

hektisk tid och du får med dig konkreta verktyg hem till

vardagen för att bibehålla och/eller förbättra ditt välbefinnande

och en hållbar livsstil. 

 

Susanne och Ann varvar föreläsning i mental hälsa och

mindfulness med övningar både i stillhet och i rörelse; Ett

upplägg som erbjuder ökad närvaro, bättre fokus och

avspänning.

 

Krokholmen är en helt unik ö i Hakefjorden nära Tjörn och

Marstrand, men helt stilla och enkel. Det är en liten klippö i den

Bohuslänska skärgården där det som sker är det som du själv

skapar på ön.

 

Efter en god middag, följt av en härlig bastu, kan du i lugn och ro

låta dig fascineras av marelden i havet dessa sensommarkvällar

och ett dopp kan också fresta.

 

Du kan finna en egen plats på en klippa där du betrakter

solnedgången eller gör  yoga, qi gong eller mediterar helt ostört.

Du lever i samklang med naturen med fokus och närvaro i det

du gör just här och nu.

 

Varmt välkommen till en unik och annorlunda upplevelse.

 

 

 



Om du vill veta lite mer om ön i förväg kan

du titta in på www.krokholmen.com. Den

största upplevelsen kommer du dock att

göra på plats.

 

Du behöver ta med egna sängkläder eller

sovsäck och handduk. Täcken och kuddar

finns.

Vi kommer att vistas mycket utomhus. Bra

och tåliga skor och praktiska kläder

rekommenderas. Kanske även lite varma

kläder i fall kvällarna blir lite kyliga.

 

Vi kommer att åka gemensamt från Rökan

Bryggan på måndagen vid lunchtid och

åter på onsdagen efter lunch.

Mer praktisk information kommer efter att

du anmält dig.

 

Du behöver inga förkunskaper för denna

retreat.

 

PRAKTISK  INFORMATION

Susanne Nordell: Mindfulnessinstruktör och

leg. fysioterapeut. Susanne har lång

erfarenhet av arbete med problem från

rörelse- och stödjeorganen, framförallt

huvudvärk och nackproblematik, inte sällan

med stress som grundorsak till besvären.

 

Ann Halén: Mindfulnessinstruktör och leg.

apotekare. Ann har över 20 års erfarenhet

som chef och ledare i stora

organisationer.  Van att arbeta för ett

medvetet och hållbart ledarskap.

 

Anmälan på mail till Susanne@fysiosund.se,

ange namn, telefon, mail och fakturaadress.

Pris: 7500 kr exkl. moms 

(Priset inkluderar utbildning, logi, mat och

båtresa)

 

KURSLEDARE

VARMT  VÄLKOMMEN  MED  DIN

ANMÄLAN !

http://www.krokholmen.com/
mailto://Susanne@fysiosund.se

