
YOGA & PSYKOLOGI RETREAT 
En ny kombination af yoga, psykologi og wellness

D. 1. -2. APRIL 2017

Hold tempoet nede, mens du bliver boostet på 
psykologisk viden og kropslig velvære. 

– Kender du følelsen af, at livet er på vej til at overhale dig indenom? 
– At du hele tiden skal prioritere, fordi der er så meget, du har lyst til?
– Og at selvom du løber hurtigere end nogen sinde før, så har døgnet ikke timer nok til det hele?  

Det gør vi! Og det har inspireret os til at lave et helt nyt form for samarbejde, hvor vi netop kombinerer 
vores erfaringer og viden fra yogaen og psykologiens verden. Opholdet giver dig mulighed for at lade 
op med masser af yoga og meditation i naturskønne omgivelser på Spa- og wellness hotel Lübker på 
Djursland, samtidig med at du introduceres til psykologisk viden på en konkret og relevant måde, som 
kan kobles til lige præcis dit liv og din hverdag.  

Pris v. overnatning i 1 luksus lejlighed ved 2 personer pr. værelse: 2299 kr. /pr. pers.* 
Pris v. overnatning i 1 luksus lejlighed med eget værelse: 2499 kr./pr. pers.*  

*Pris ved bestilling inden 15. februar 2017

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ: www.ensundbalance.dk og www.annestaerk.dk

BLID OG DYNAMISK YOGA I AFTENMEDITATION I SILENT WALK I WELLNESS
SPÆNDENDE OPLÆG I LUKSUSLEJLIGHED I PSYKOLOGI I SUND MAD 

Feedback fra tidligere deltagere:
 ”Jeg er blevet skarp på, hvad der er vigtigt for mig - det havde jeg glemt i farten” 
”Jeg kommer hjem med en helt masse at tænke på - jeg har fået meget ud af at være her”

Vi gentager 

succes'en



PROGRAM  
LØRDAG D. 1. APRIL

9.30  Ankomst 

9.30-11.00 Velkomst og præsentation af hinanden og programmet. 
  Herefter blid yoga med fokus på at frigive ressourcer og 
  fornyet energi 

11.00-12.30 Oplæg ”Hvordan kan du bruge psykologien aktivt i din hverdag?” 

12.30-13.30 Frokost 

13.30-15.00 Egentid

15.00-16.15 Dynamisk yoga

16.15-16.45 Silent walk

16.45-19.00 Spa- her kan du evt. tilkøbe og bestille en ekstra spabehandling
 
19.00-20.30 Aftensmad

20.30-21.00 Aftenmeditation

SØNDAG D. 2. APRIL

8.00-9.15 Blid morgenyoga

9.15-10.00 Morgenmad

10.00-11.30 Oplæg ”Hvad er det vigtigste for dig i dit liv?”

11.30-12.00 Afslutning og afrunding

Herefter har du fri mulighed for at afslutte din dag i spaområdet.
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Udtalelse fra tidligere retreat deltager: 
”Hotellet var fantastisk, omgivelserne så smukke, at man kun kan slappe af. Værelserne var store og lyse. Vi 
havde en lejlighed med eget køkken, stue og to soveværelser. Maden, som blev bestilt af Anne og Kristina, var 
både lækker og sund og serveret i flot indrettede lokaler. Om eftermiddagen fik vi adgang til spaområdet, som 
er et meget smukt sted med mange muligheder for at forkæle sig selv, krop og sind. På vej dertil gik vi en lang, 
stille tur i den store park, som omgiver hotellet.”



HVEM ER VI?

Anne Stærk Dickenson har været uddannet psykolog i snart 10 år, og hun er i 
de seneste år blevet optaget af, hvordan psykologien kan anvendes i en helt 
almindelig og travl hverdag. Noget af det, der særligt har interesseret hende 
er, hvordan tempoet i livet er blevet skruet op, sådan at mange oplever, at 
de skal løbe stærkere end nogen sinde før – og hvordan det høje tempo kan 
resultere i, at vi glemmer det, der er meningsfuldt i vores liv. Psykologisk 
viden kan være med til at sikre, at vi forholder os aktivt til de valg vi træffer, 
og det liv vi vælger at leve. Hendes budskab er, at psykologien er relevant 
for os alle i vores hverdag uanset tempo og trivsel, og hun sætter på retreatet 
fokus på, hvordan du kan bruge psykologien aktivt i din hverdag. Undervejs 
i weekenden er hun tilgængelig i forhold til temaerne fra oplæggene eller  

    andre spørgsmål, der måtte dukke op. 

Kristina Spanggaard er erfaren yogalærer og har bred undervisningserfa-
ring med både børn, unge og voksne og driver til daglig sit eget yogastudie 
i Skive. I løbet af retreatet vil hun guide dig igennem både blide og mere 
dynamiske sekvenser, hvor bevægelse og åndedræt forenes i et mediativt 
flow, som vil støtte op om de mentale og fysiske processer, som igangsættes 
på retreatet. Yogasessionerne har til formål at styrke din kropsbevidsthed, 
balance, energi og mentale styrke. Den både mentale og fysiske stimulation 
via yogaen, vil hjælpe dig til at finde mere ro samt mere fodfæste i en travl 
hverdag.  Kristina er særligt optaget af, via den kropslige praksis og ånde-
drætsbevidsthed, at styrke modet til at give sig hen, mærke efter og lære 
sig selv bedre at kende efterhånden, som kroppen genfinder hvile. Udover 

yogasessionerne vil du blive guidet igennem en aftenmeditation samt en gående meditation med fokus 
på sanselige oplevelser i den omkringliggende smukke natur. Du behøver ikke at have forudgående 
kendskab med yoga, da du vil blive guidet grundigt ind i stillingerne.  

Udtalelse fra tidligere retreat deltagere:
”Det var en fornøjelse at blive guided af Kristina igennem yogatimerne, Kristina har en fantastik afslappende 
stemme og tager hensyn til alle, uanset niveau og erfaring. Lokalet appellerede til ro og fordybelse med store 
vinduer og afdæmpet lys om aftenen. Annes indslag var klare, sjove, involverende og tankevækkende. Hun 
gør psykologiens tilgængelig og nem at forstå. På kun to dage formåede hun at få mig til at reflektere over 
mange ting og ændre mit mindset.”

”Både Kristina og Anne er meget tilgængelige i løbet af weekenden og skaber gerne rum til personlige sam-
taler, hvis man skulle have lyst til det. Man deltager i aktiviteterne i det omfang, man selv kan overskue, 
hvilket giver meget ro.”



 EARLY BIRD RABAT
Priser v. bestilling inden d. 15. februar 2017  
Pris: v. overnatning i 1 luksus lejlighed ved 2 personer pr. værelse: 2299 kr. /pr. pers. 
Pris v. overnatning i 1 luksus lejlighed med eget værelse: 2499 kr./pr. pers.  

Priser v. bestilling efter d. 15. februar 2017 
Pris: v. overnatning i 1 luksus lejlighed ved 2 personer pr. værelse: 2699 kr. /pr. pers. 
Pris v. overnatning i 1 luksus lejlighed med eget værelse: 2899 kr./pr. pers.  

PRISEN INKLUDERER
1 x overnatning i unik luksuslejlighed på spa- og wellness hotel Lübker  www.lubker.com
Fri adgang til spa og wellness område på 3500 m2 med spa, fitness og subtropisk bad begge dage
1 x blid morgenyoga med yogalærer Kristina Spanggaard
1 x dynamisk yoga med yogalærer Kristina Spanggaard
1 x silent walk
1 x oplæg: Hvordan kan du bruge psykologien aktivt i din hverdag? v/ psykolog Anne Stærk
1 x oplæg: Hvad er det vigtigste for dig i dit liv? v/ psykolog Anne Stærk
1 x aftenmeditation med fokus på selvomsorg
Mulighed for at spørge løs omkring sundhed, yoga og psykologi igennem hele weekenden
Sund og lækker mad under hele opholdet (1x frokost, 1x aftensmad, 1x morgenmad, samt snacks) 

TILMELDING ELLER YDERLIGERE SPØRGSMÅL TIL: 

KRISTINA@ENSUNDBALANCE. DK   MAIL@ANNESTAERK.DK
24 84 52 53      51 34 66 64
www.ensundbalance.dk   www.annestaerk.dk

DET MED SMÅT
Retreatet gennemføres ved minimum 15 og max 20 tilmeldinger.
Du skal selv sørge og betale for transport til og fra spahotellet. 
Der er mulighed for at indbetale beløbet over 2 rater.
Kørselsvejledning følger sammen med mere information senest 3 uger inden afgang. 
Yoga & Psykologi Retreatet gennemføres på eget ansvar.
Prisen inkluderer mad, men ikke drikkevarer.  

Afbudsbetingelser:
Din tilmelding er bindende, og din betaling refunderes ikke. Din plads kan dog overdrages til en per-
son, du kender uden beregning. Så vidt det er muligt, er vi behjælpelige med at afsætte din plads til en 
person fra vores venteliste, såfremt du i forbindelse med dit afbud vælger at blive ombooket til et kom-
mende Yoga & Psykologi Retreat (hvis der er en ledig plads og din oprindelige plads samtidig afsættes)

YOGA & PSYKOLOGI 
RETREAT 

1.-2. APRIL 2017 


