
RETREAT
Fokus på balance mellem krop, s ind og s jæl.. .

HVAD KAN DU GLÆDE DIG TIL. . .

Velkommen til et feminint univers, hvor du i trygge rammer, får tre dage med fokus på personlig vækst. 

Stille morgener hvor alle, uanset om du er ny eller erfaren, kan deltage i energiforløsende Yoga, efterfulgt af et
velsmagende måltid med rene økologiske råvarer. 
Der vil være mulighed for vandretur i skønne omgivelser, eller et dyp i søen, og saunagus der vækker alle sanser.
Vi skaber rum for samtaler med sjælen, og udfordre sindets overbevisninger, så det hele i sidste ende bringer en
transformation med sig, der kan skabe positive forandringer i din måde at være i livet på. 

Du vil være i selskab med to kvinder der brænder for transformation, og begge har et mål om at udvikling skal føles
rart og trygt. Tryghed handler for os både om en kærlig tilgang, men også en høj faglighed, med os får du det
hele. 

Det bliver selvkærlige dage, med fokus på afslutninger og begyndelser. Vi støtter hinanden i at give slip på det der
ikke tjener os længere, for i tillid, at drømme stort om det der venter.

En oplagt tur sammen med din veninde, mor eller andre kvinder der står dig nær. Eller måske en tur alene, hvor der
er rig mulighed for at skabe nye relationer. 

YOGA, MEDITATION OG AFSPÆNDING

SPIRITUEL LÆSNING

ÆTERISKE OLIER

STILLE STUNDER I DEN SVENSKE NATUR

SØDYP OG SAUNAGUS

SUND OG ØKOLOGISK KOST

FORDYBELSE I DIN PERSONLIGE VÆKST

SELVKÆRLIG GOODIEBAG



Jeg ELSKER at forene spiritualitet med den helt
almindelige hverdag, hvor balance mellem
feminin og maskulin energi er en kunst. 

Jeg er coach, og brænder for at støtte mennesker
og virksomheder i at opnå glæde ved at følge
hjertets skridt, ikke bare for bevægelsens skyld,
men fordi det er de skridt der i sidste ende tæller.
 
(K)ÆRLIGHED er min helt store hjertesag, da det
personligt, er den væren der giver mig allermest
sjælero. Ærlighed er ren, den er ikke altid rar,
men den er håndgribelig.
 
Hjertets vej kræver indsigt og (K)ÆRLIGHED.

www.heartstep.dk

KAMILLA FJORD

BOOKING

CHARLOTTE HAMANN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

"SKOVEN KALDER"
Et helt særligt åndehul i Sveriges smukke natur, kun 2,5 times kørsel fra
København.

Sæt X i kalenderen den 30 september - 2 Oktober 2022

Pris ved delt værelse 4495 dkk
Tillæg ved enkelt 500 dkk.

Booking på mail:
charlotte@coachmylife.dk

Depositum ved booking 2495 dkk (booking er først gældende når depositum
er betalt)
Restbeløb 2000 dkk betales 1 September 2022. 
Mobilepay 773774

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

Jeg lærer kvinder der oplever ubalance i deres
krop, både mentalt og fysisk at genfinde
balancen.

Jeg hjælper dig der DRØMMER om at hvile mere i
dig selv, hvordan du kommer til det. 
Jeg viser dig vejen ud af hovedet ned i hjertet
hvor din indre visdom bor og støtter dig på rejsen.
Sammen forløser vi nogle af de blokeringer der
har sat sig i dit system som fra holder dig fra at
leve dit fulde potentiale ud.

Jeg tror på, at du har et potentiale for at være
mere proaktiv, og du dermed kan få opfyldt
mange af dine drømme. 

www.coachmylife.dk



TRE DAGES BALSAM FOR KROP, SIND OG SJÆL

Fredag den 30/9
13.00-14.00  Ankomst
14.00-15.30  Begyndelse inkl.
Eftermiddagskage
15.30-16.30  En stille stund, i
den svenske natur
16.30-18.00  Yoga
18.30-19.30  Middag
20.00-21.00 Aftenhygge med et
magisk twist

 

Lørdag d 1/10
07.30-09.00 Yoga
09.00-10.00  Morgenmad
10.30-13.30   Workshop 
13.30-14.30   Frokost
14.30-16.30   Sødyp & Saunagus 
16.30-18.00   Yin Yoga
18.30-19.30   Middag
20.00-21.30  Spirituel læsning 

 

Søndag d 2/10
08.30-10.00 Yoga
10.00-11.30  Brunch 
12.00-13.00  Afslutning i alt
Taknemmelighed

 



‘SKOVEN KALDER 
 - Jordforbindelse i den smukkeste natur...

Dette helt unikke naturretreat ligger blot 2,5 times kørsel i bil fra
København. Et nyistandsat retreatsted dybt inde i den svenske
skov, hvor vi skal bo i små hytter og være omgivet af den
smukkeste natur.

GPS-koordinater vil blive tilsendt i velkomstbrev.

FACILITETERNE
De fleste fælles aktiviteter foregår i hovedhuset, hvor yogasalen
er med gulvvarme og med direkte udsigt til den vilde skov
omkring os.
De skønne økologiske måltider nydes i den helt nye spisesal, med
en fantastisk energi. Her er der også en dejlig brændeovn, som vi
hygger om i aftentimerne.

LOGI
Vi bor i hytter på enkeltværelser eller dobbeltværelser tæt på søen i
skoven. Alle hytter ligger tæt på hovedhuset. Længste afstand er 250
m. 

Du kommer tæt på naturen, og skal jævnligt ud i den, også når du
skal fra din hytte og i bad eller på toilettet.
Toilet og bad ligger blot en kort gå tur fra din hytte, da der
hverken er toilet eller rindende vand i din hytte. 

Ja, back to basics, intet ekstravagant, men jordnært og lækkert.


