
Schema fredag: Schema lördag:

Startar 15:00 med fika 07:30 - 09:00 Meditation + Yoga

15:30 -16:30 Workshop 09:00 Frukost

17:00 - 18:30 YangYinYoga 10:15 - 13:00 Workshop & fika

19:30 2 - rätters middag 13:00 - 14:00 Lunch

Diskussioner, reflektioner & härliga möten 14:00 En härlig promenad vid havet och hemfärd

          Suzanne                                                                                         Ulrica

  Yoga Instruktör Professionell ICF Coach

Hatha Yoga NLP Practitioner

   Ashtanga Yoga Mindfulness Instruktör

        Yin Yoga     Enneagram Practitioner

Möt våren i Gottskär 

Ladda kropp och sinne inför vår och sommar. 

På härliga Gottskär hotell träffas vi för att ge oss själva ny energi i både kropp och sinne. 

På den natursköna, lummiga och solsäkra halvön Onsala utanför Kungsbacka i Halland

 - fyra mil söder om Göteborg – hittar du Gottskär Hotell

med Yoga, Mindfulness & Mental träning 7-8 april 2017

Vi kommer att ha mjuka yogapass och utmana sinnet genom Mindfulness och mental träning. 

Hälsningar Suzanne och Ulrica

Vid anmälan betalas en anmälningsavgift på 1000:- (ej återbetalningsbar) resterande 1900:- betalas senast 27 mars.

Antal platser är begränsat.

Inbetalning sker till Bankgiro 5137-6580 (vänligen ange namn)

Anmälan görs via mail till ulrica@ulricakollberg.se eller Suzanne.Almbring@gmail.com

Vid anmälan ange eventuella allergier eller liknande

Sista anmäningsdag är 15 mars

Del i två-bäddsrum

Helpension (fika, frukost, lunch och 2-rätters middag) 

Hela kursen med Yoga, workshops och meditationer.

Ibland känner vi att livet rusar på i ett rasande tempo och vi ger oss inte tiden stanna upp och reflektera. 

Men det är just när vi skapar en stund att stanna upp som vi fyller på och kreativiteten ges utrymme.

Det är då vi hämtar energi och ser möjligheten till förändring. Ser saker ur ett nytt perspektiv.

Har du kanske saker du skulle vilja förändra? Vill du stanna upp och få verktyg för att göra det möjligt?

Då är dessa dagarna ett fantastiskt tillfälle för det!

I priset 2 900 kr ingår:


