Meditations- & yogaretreat 26-30 juli
där sinne och kropp möts i en blandning av tystnad och integration
Med avstamp i kärleksfullhet och välönskan kommer vi under fem dagar tillsammans
utforska sinnets och kroppens natur och deras relation till kosmos. Genom att
sammankoppla meditation och yoga får vi en naturlig och avslappnad guidning till
våra sinnen och kroppar.
Stora delar av tiden kommer vi vara tillsammans i tystnad, men även tid för samtal,
dialog och socialt umgänge finns på schemat. Ingen tidigare erfarenhet krävs,
samtidigt är du som redan har en egen praktik välkommen för nya utforskningar.
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Agneta är symbolterapeut och pedagog, hon har utövat meditation och yoga sedan år
2000, dessutom är hon författare till böckerna Ett Heligt Liv och Uppvaknande – en
resa från ego till själ.
Hannes är beteendevetare och har sedan år 2010 regelbundet gjort längre tysta
retreater på Gaia House, England.

Kursvärd för retreaten är Frank Sundqvist, som är tillgänglig för frågor på
e-post, sundqvistfrank@gmail.com eller mobil, 070 780 36 54.
Retreaten arrangeras i enlighet med den buddhistiska läran om välönskan och
generositet. I kursavgiften ingår endast mat, logi och andra eventuella utgifter.
Lärare och personal ger av sin tid och sina kunskaper och du som deltagare inbjuds
att utöva generositet och donera pengar efter retreaten till lärare och personal för
deras arbete.
Kursavgiften är 2 400 kr, med boende i rymlig flerbäddssal. Tilläggspriser; enkelrum
200 kr per natt, dubbel/trippelrum 100 kr per person och natt.
Handduk och lakan finns tillgängligt för 100 kr per set. För dig som anländer med tåg
till Hudiksvall finns transfer. Hör av dig till kursvärden för närmare info.
Sista kvällen njuter vi av Shantiland spa, med den magiska utsikten över Dellensjön.
Vedeldad-, infra- och ångbastu, färgterapi, varm- och kallbad.
För anmälan till retreaten sätt in 500 kr på konto: 9024 13 316 43, kontoinnehavare
Frank Sundqvist, Länsförsäkringar Bank. Glöm inte skriva ditt namn. Vänligen betala
hela avgiften senast sista juni. Om avbokning sker innan sista juni betalas hela den
inbetalda summan tillbaka, för avbokningar som görs senare betalas halva
kursavgiften tillbaka.
Varmt välkommen!
Agneta & Hannes

