HJEM I HJERTET RETREAT

i Marrakech

KOM HJEM I HJERTET OG FÅ
FORNYET ENERGI PÅ DETTE
MAGISKE RETREAT I MARRAKECH
På dette 7 dages retreat får du virkelig muligheden for at flytte dig i dit liv og komme hjem i
hjertet – der hvor du er fri, glad og ubekymret.

K

ender du til at følelsen af, at du ikke er på rette hylde i dit liv? At du er søgende uden egentlig at
vide, hvad du søger? Kender du til at være drænet for energi og ikke vide, hvad der skal til, for at
genfinde drivkraften i dig? Er du træt af at styrte afsted og have en følelse af, at det er kalenderen, der
styrer dig? Mangler du troen på, at du faktisk har det, der skal til for at nå det, du dybest set ønsker dig?
Tvivler du på din egen indre stemme, og har svært ved at mærke, hvad der er godt for dig? Føler du dig
alene og ensom, selvom du er omgivet af masser af mennesker i din hverdag?
Så er du ikke den eneste!

Du er ikke alene

Vi er faktisk rigtig mange, der har det sådan, og de mange
følelser er et signal om, at du er klar til at tage dig selv til
næste niveau. Og det er uanset, om du har et brændende
ønske om at udvikle dig, eller om du står midt i en konkret
livskrise.
På dette retreat er Mette Junker din underviser og vejleder.
Hun lærer dig at åbne op for og mærke dit hjerte, dér hvor
du er forbundet til din indre visdom, kærlighed og styrke,
så du fremadrettet meget nemmere kan forbinde dig til
disse ressourcer.
Du lærer at mestre og administrere din energi gennem healende øvelser, transformerende guidede meditationer og
undervisning, der taler til både din krop og dit sind.
Du får en grundforståelse for energi- og bevidsthedsarbejdet og redskaberne til at få ryddet op
i dit indre, så du kan være tro mod dig selv og
få taget de rette beslutninger.
Ligeledes kan du se frem til healende selvforkælelse i form af 2 nærende kropsbehandlinger, som udrenser og støtter op omkring energiarbejdet, 1 hammam behandling i
lækre spabade, der detoxer din krop med damp
og skrup og 1 velværemassage, der forkæler din
krop og dit sind og åbner op for dine sanser.
Det 5 stjernede hotel Les Deux Tours danner rammerne for
retreatet og ligger blot 20 minutter fra Marrakechs labyrintiske gyder, farvestrålende markeder og smukke Medina.
Vi får ikke smukkere omgivelser til at fordybe os og rejse
hjem i hjertet.

Om Mette Junker
Mette er en ildsjæl, som brænder for at styrke selvværd, trivsel og indre lederskab.
Hun er oprindeligt fra den finansielle sektor,
men tog springet i 2005 og stiftede egen
virksomhed Body Mind Academy, som i dag
er kendt for at styrke indre lederskab og trivsel på landets virksomheder og skoler.

En typisk dag på retreatet
Kl. 08.00 – 08.45
Morgenmeditation og Energiøvelser.
Kl. 09.00 – 10:00
Morgenmad med friskpresset juice.
Kl. 10.30 – 13:00
Undervisning og Energi- og Bevidsthedsarbejde.
Kl. 13:00 – 14:00
Frokost.
Kl. 14.00 – 16.00
Afslapning ved pool område og i den smukke have eller
spa behandling eller besøge Marrakech bymidte.

Kl. 16.00 – 17:30
Energi- og Bevidsthedsarbejde.
Kl. 17.30 – 19.30
Spa behandling og/eller afslapning ved pool område eller
besøg Marrakech bymidte.
Kl. 19.30
Middag og aften hygge.

Derudover har hun eget akademi og egen
klink på Frederiksberg med sin mand, hvor
flere tusinder gennem årene har været i individuelt forløb, på kurser eller uddannelse.

Hotellet

Datoer og priser

Det familiedrevet hotel ”Les Deux Tours”, er
indbegrebet af marokkansk luksus. Hotellet er
omgivet af rustikke gårdhaver med appelsintræer og fritgående påfugle.

Klik ind på www.zenluxurytravels.com, hvor du altid kan
finde datoer og priser for de næste retreats i Marrakech.

Lad dig fortrylle og forføre og lad op dette nirvana af ro og nydelse

