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Under retreaten gör vi övningar i mindfulness och meditation, som hjälper oss att byta ut våra
ogynnsamma mönster i både tanke och handling. Genom att öka vår  närvaro, medvetenhet och
samtidigt fördjupa vår upplevelse av inre lugn, kan vi förhålla oss på ett hållbart och hälsosamt sätt
till allt vi möter i livet. Du får med dig konkreta verktyg och övningar hem till vardagen för minskad
stress/oro och ökad inre stabilitet och livsglädje. 

Retreat för Inre Stabilitet

Ann Halén - Mindfulnessinstruktör, stresscoach
och leg. apotekare med lång erfarenhet som
chef och ledare. Vill hjälpa andra att hitta balans
och glädje i livet.

 

Filip Dahlström -  Flera års erfarenhet som
utövare och lärare i meditation. Tidigare
civilingenjör och blivande samtalsterapeut.
Brinner för att förbättra den mentala hälsan hos
unga människor.

Retreatledare

En möjlighet att uppdatera våra mentala vanor och utveckla nya
konstruktiva och meningsfulla sätt att hantera alla livets utmaningar

WWW . A N N D E T A G . S E

Delat rum 2950 kr | Enkelrum 3850 kr
Vid bokning före 15 juli 350 kr rabatt
Priset inkluderar utbildning, boende och mat
Begränsat antal platser (social distansering)
Vid frågor: ann@anndetag.se eller hemsidan
Anmäl dig genom att swisha till 1234504205
Märk med namn och email

Pris & Anmälan

Tåssjö lägerskola ligger utanför Ängelholm på
Hallandsåsens sydsluttning intill Västersjön. Där
upplever vi sensommarens vackra och rofyllda
natur. Två dygn fyllda med återhämtning och
inspiration, där Gisela Wanek - yogainstruktör
kommer hålla flera yogapass.

Varmt Välkommen 
till en Unik & Meningsfull

upplevelse!

Fredag 25/9 kl. 17 - söndag 27/9 kl. 15
Morgonyoga utomhus för dig som önskar
Egen tid för reflektion och avkoppling
Vi serverar hemlagad vegetarisk mat
Medtag sängkläder och handduk
Inga förkunskaper krävs för denna retreat
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