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Selvudvikling, kreativitet, stilhed og livsglæde går hånd I 
hånd på denne tur, hvor hovedformålet er at bringe dig 
nærmere din livsglæde og egen Sjælsro. Med redskaber 
fra kunstterapien, psykoterapien, mindfulnes- og og yoga 
filosofien guides du stille og kærligt nærmere din egen 
Sjælsro.  
 
For hvem? 
Dette retreat er for dig der ønsker at få effektive 
værktøjer og kærlig guidning til, at turde stole på dit eget 
udtryk.  
Det er for dig, der ønsker forøget dybde, glæde og 
livskvalitet og for dig der ønsker redskaber til, at frigøre 
dig fra egne begrænsninger.  
Det er for dig, der ønsker at komme nærmere din egen 
Sjælsro. 
Det forudsættes at du er I rimelig psykisk balance, og at 
du ikke anvender nogle former for medicin.  
Ingen forkundskaber nødvendigt – alle kan være med. 
 
 



	

	

Hvad?  
På dette retreat undersøger vi, hvad der sker, når vi virkelig tør 
gå ind I stilheden med os selv og hinanden.  
 
Stilhed er et meget kraftfuldt værktøj, når vi  ønsker at 
undersøge, hvad der ligger bag den forgængelig del af os selv 
(vores persona).  
Når vi er stille, kan vi lettere blive bevidste om vores sande 
natur. Den viser sig af sig selv, når vi simpelthen stopper 
dialogen med og bekræftelsen af vores personlige historie. Når 
vi er stille sammen intensiveres kraften i denne kollektive 
undersøgelse mange gange. 
 
Der vil være daglig undervisning og proces, hvor vi bl.a. 
arbejder med det kreative udtryk i ler, med farver, i bevægelse 
mm. 
 
Nogle af de temaer, vi vil udforske sammen på dette retreat er: 

• Hvad sker der når vi har mod til at stole på 
 stilheden? 
• Hvordan støtter jeg mig selv optimalt? 
• Hvordan får jeg det jeg har lyst til, til at 
 stemme bedre overens med det jeg rent 
 faktisk gør? (Indre mand/kvinde forhold) 
• Hvordan bliver jeg min egen bedste ven? 
 



	

	

	

Om Stege på Møn 
Charmerende Stege er Møns største by, men ikke desto 
mindre en af de mindste provinsbyer i Danmark. På grund 
af et udbytterigt sildefiskeri var Stege i middelalderen en af 
Danmarks rigeste provinsbyer. Og byens historie er meget 
tydelig i gadebilledet, hvor byvolden, de krogede gader og 
ikke mindst Mølleporten, der er af Danmarks bedst 
bevarede middelalder-byporte, alle er med til at tegne 
billedet af en rig og levende middelalderby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om Tohøjgaard 
Vi har fundet en lille perle på Møn og lejet os ind i hele 
kursuscenteret fra den 8 – 15/9. Det betyder fred og ro til  
fordybelse og egne processer. 
”Anahatha Yogacenter” oser af ro og charme. Se billederne 
herunder og læs mere på hjemmesiden: 
	



	

	

	

Praktiske oplysninger 
Der er plads til 14 deltagere, og tilmelding sker efter 
først til mølle.  
Da vi arbejder ret dybt på disse retreats, er de ikke 
velegnet hvis du er i medicinsk behandling eller er 
gravid. 
 
Du indkvarteres i hyggelige dobbelt eller tripleværelser 
med plads til privatliv. Erfaring viser os, at det er en 
super god måde at være tilstede på. 
 
Din tilmelding er endelig når du har indbetalt min. 
Depositum samt vi har haft en samtale pr. telefon. 
Du behøver ingen forkundskaber at have hverken i 
yoga, meditation eller selvudviklingen – blot en lyst til 
lyst til og mod på at gå på opdagelse i dine egne 
dybder. 
 
Da jeg selv er i gang med en 4 årig kunstterapeutisk 
uddannelse, vil på dette retreat inddrages både ler, 
farver, dans og bevægelse som redskaber til 
Selvudvikling. Derfor medbring tøj der kan tåle at blive 
beskidt. 

 



	

	

	

Pris og tilmelding 
Prisen er 5550 kr. i dobbelt eller tripleværelse. 
I prisen er inkluderet:  

• 7 overnatninger  
• Daglig yoga og meditationsundervisning 
• Daglig proces- og undervisning 
• Kursusmaterialer 
• Kaffe te og forfriskninger 

 
Forplejning sørger du selv for. Der er et stort og 
veludstyret køkken til rådighed. Alternativt kan du 
tilkøbe tre måltider dagligt lavet af lækre økologiske 
råvarer for 250 kr. Pr dag. Dette skal bestilles ved 
tilmelding. 
Medbring: Eget sengelinned, håndklæder, yogamåtte 
og tøj der er behageligt at bevæge sig i. 
Gerne badetøj også, da vi tager til Møns Klint og bader 
hvis vejret tillader det. 
 
Der bliver mulighed for at tilkøbe Ayurvediske 
behandlinger til favorable priser.  
Læs mere om disse på www.kittel.dk 
 
Ved tilmelding betales et depositum på 1500 kr.  
 
Restbeløb betales senest 1/8-2018. Ved afmelding 
senere end en måned før afrejse, refunderes beløbet 
ikke. Hvis arrangementet aflyses af udbyder, 
refunderes det fulde indbetalte beløb.  
Indbetaling til Jyske Bank Reg. 5013 kto. 0001210051  
Husk at skrive: NAVN og MØN RETREAT på din 
indbetaling.  

Yderligere Forespørgsel: 
 Helle Nemborg Mobil 28560066 

 



	

	

	

 

Om rejsearrangør og underviser. 
Helle Nemborg er bl.a. uddannet sygeplejerske, 
yogalærer, mindfulness instruktør, healingsterapeut, 
intuitiv kunstterapeut og er i gang med en 4 årig 
uddannelse til kunstterapeut. 
Hun er daglig leder og underviser på Sjælsro skolen for 
healing og energipsykologi. 
Du kan læse mere om hende på www.nemborgart.com 
 



	

	

	


