SPIRITUALITET OG MEDITATION

i Bhutan

TAG MED PÅ EN EKSPEDITION IND
I SPIRITUALITETENS VERDEN SJÆLEFRED OG OPHØJET RO
MIDT I GUDESMUK NATUR
Bhutan er det ideelle sted at give slip på hverdagens stress
og jag. Helt uforstyrret ligger det lille kongedømme klemt inde
mellem Kina og Indien midt i Himalayabjergene. Placeringen på
toppen af verden gør Bhutan til noget helt særligt. Der er en
speciel energi her på verdens tag. Området har altid været et
højenergifelt for spiritualitet, og det er også herfra buddhismen udspringer.

Spiritualitet og meditation

Det er som at befinde sig i en tidslomme, når man besøger Bhutan, og vi bruger både naturen og de
stærke spirituelle kræfter i vores meditationer. Vi tager på vandringer i bjergene og besøger forskellige klostre, hvor vi mediterer med de lokale shamaner og guruer. Vi finder inspiration i deres måde at
meditere på og suger til os af deres store viden og erfaring. Bl.a. besøger vi Paro Taktsang, også kaldet
Tiger’s Nest, som er Bhutans kulturelle kendingsmærke, og et af verdens mest berømte buddhistiske
klostre. På Spiritualitet og Meditation i Bhutan vil du finde din egen balance mellem krop, sind og ånd.

I gode hænder

Med på retreatet er Jesper Westmark. Én af Danmarks førende meditationsinstruktører. Jesper er en
dedikeret og erfaren underviser, og han vil professionelt guide dig igennem de daglige meditationer. Vi
rejser i en lille gruppe på max. 16 personer, og vi garanterer derfor et vedkommende og personligt retreat,
med masser af tid til fordybelse og nærvær.

Turens indhold

Retreatet varer i alt 9 dage. På dag 1 flyver vi til
Delhi, hvor vi har en enkelt overnatning. Dagen
efter flyver vi videre til Bhutan - Paro. Her tjekker vi ind på Bhutan Spirit Sanctuary, hvor vi har
6 overnatninger. På dag 8 flyver vi retur til Delhi
med en fænomonal udsigt over Himalayabjergene.
Her overnatter vi igen en enkelt nat, før vi på dag 9
flyver hjem til Danmark.
En typisk dag i Bhutan:
8.00-9.30 - Morgenmeditation
9.30-10.30 - Morgenmad
11.00
- Silent vandring med lokal guide og
Jesper Westmark
12.30
- Medbragt frokost
13.00-14.30 - Meditation i forskellige klostre
eller spirituelle steder i naturen
14.30-15.30 - Vandring og tilbage til hotellet
16.30-18.30 - SPA med sauna mm.
19.00-20.00 - Aftensmad
20.30-22.30 - Aftenmeditation og undervisning
Vi bor på Bhutan Spirit Sanctuary, som er et 5-stjernet spahotel, og vi har fri adgang til spa, sauna og
dampbad.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på et inspirerende meditationsretreat med fokus på dig og
din indre harmoni. Du vil med sikkerhed vende hjem
med en kæmpe oplevelse og mange nye indtryk i
bagagen.

Datoer og priser

Klik ind på vores hjemmeside, hvor du altid kan
finde datoer og priser for de næste retreats i
Bhutan.

