RECHARGE

meditationsretreat i Sverige

VI LEVER I EN VERDEN,
HVOR STILHED ER BLEVET
DET NYE LUKSUS
Fordybelse, ro, stilhed og meditation midt i den svenske
natur. ReCharge Meditationsretreat på Sjøvik er 3 dage
i selskab med Jesper Westmark, som har arbejdet med
meditation og traumeterapi i mere end 20 år. ReCharge
Meditationsretreat er for dig, der ønsker at bruge tid
på at fordybe dig og møde dig selv på en harmonisk og
selvudviklende måde.

Recharge meditationsretreat

ReCharge Meditaionsretreat er for alle der interesserer sig for meditation og det meditation kan.
Uagtet om du har årevis erfaring med meditation, eller du er helt ny og søgende efter meditationsredskaber, så er Sjövik ReCharge med Jesper Westmark det rette sted. Selvforkælelse og selvomsorg
på højeste niveau. Fordybelse, ro, stilhed, meditation, nærende mad og friske juicer og masser af rum
til at samle tankerne og komme hjem fuldkommen fyldt op med fornyet energi.

turens indhold

En typisk dag på Sjøvik:
• 7.30 - Morgenvækning med dejlig
klangskål
• 7.45 - Smoothie
• 8.00-10.00 - Morgenmeditation og
undervisning (ellers silent til kl. 13.00)
• 10.00 - Morgenmad i stilhed
• 11.00-13.00 - Meditation og undervisning
• 14.00 - Frokost
• 16.00-18.00 - Saunagus og søbad
• 19.00 - Aftensmad
• 20.00-22.00 - Meditation og undervisning
• 22.00 - Godnat te eller direkte i seng
– hvad man nu har lyst til
Programmet er formet, så der er plads til at
nyde den smukke natur, stilheden, bevægelse, lange pauser, vandreture, at være alene
eller en del af gruppen. Vi er sammen i stilhed fredag og lørdag fra vi står op og indtil
kl. 12 for at give plads til eftertanke, ro og
opdagelsen af, hvad der opstår i stilhed.
ReCharge meditationsretreat med Jesper
Westmark er for både den erfarne og dig
der er nybegynder i meditation. Der vil være
både teoretisk undervisning og guidede meditationer baseret på gruppens energi. Hvis
vejret tillader det, bruger vi naturen, blandt
andet mediterer vi ved solnedgang.
Sauna er en del af ReCharge Meditationsretreatet. Sauna er en gammel tradition og
virker på mange plan på kroppen.

Om Jesper Westmark

Jespers viden varierer fra meditation og selvbevidsthed til gamle
sauna-ritualer til traumeterapi. Hans ideologi er baseret på at kombinere meditation med selvudvikling og styrke sjælen gennem sauna,
meditationer og frigivelse af gamle ofte ubevidste traumer. Jesper
vil ikke betragtes som en guru. for som han siger: ’Du skal være din
egen guru. Er det ikke bedre at kunne stå selv?’

Datoer og priser

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

