
 
Varmt välkommen till 

Mini Retreat  
Möt dig själv och bli mer du 

Söndag 21 november  
kl 10.00-16.00 

 

 

 
Välkommen till en skön Mini-retreat i stan - bara för dig! 
Bekräftelse på din anmälan och kallelse till Mini-retreat 
Under en helgdag får du möjlighet att: 

- Checka ut från vardagens ekorrhjul och landa i dig själv 
- Fylla på med sköna aktiviteter som gör att du känner dig mer avkopplad och i kontakt med dig själv 
- Bli påfylld med inspiration och energi 

 
Upplev min unika Helhetsmodell – med fokus på hela dig 
– för mer balans i dig och ditt liv 
Under dagen kommer du att få möta hela dig – kroppen, själen, tankarna och känslorna.  
Du kommer att få lyssna inåt för att hitta tillbaka till dig själv och höra din egen inre sanna röst 
genom mina olika mindfulness metoder såsom: 

- Sköna meditationer  
- Kreativt skapande, helt utan prestationskrav 
- Fria rörelser och dans i mindfulness 
- Utforska naturen med alla dina sinnen 

 
Jag bjuder också på en kort inspirationsföreläsning, där jag berättar om min modell, mina metoder 
och min teori för hur du kan jobba med dig själv och din personliga utveckling. För att skapa en större 
medvetenhet om ved du är och vad du vill. 
 
Det kommer bli tid för samtal och reflektion både i gruppen och med den viktigaste personen i ditt liv 
– dig själv. 
 
Jag ser så mycket fram emot att få träffa dig den här dagen! Varmt välkommen, Ingrid Thorngren 
 

Hör av dig om du har några frågor eller 
funderingar. 
 
Ingrid Thorngren 
Symbolpedagog,  
Frigörande Danspedagog,  
Samtalsterapeut & Coach i Psykosyntes 
Kontakt: 
0709 - 755 900 
ingrid@ingridthorngren.se  
www.ingridthorngren.se 
 

 
 

Se nästa sida med mer information inför dagen! 



Praktisk information 
 
Dag och tid: Söndag 21 november 2021. Workshop start 10.00 och avslut kl 16.00.   
 
Ankomst: Du är välkommen från kl 09.30 för fika och att installera dig i lokalen. 
Vi startar i kurslokalen Terrassen, 1 trappa ner, kl 10.00. Gå in genom huvudentrén, gå till 
vänster och sedan ner 1 trappa till Terrassen, där finns garderob och wc. 
 
Plats: Hälsans Hus ligger på Fjällgatan 23 B, på Södermalm i Stockholm. 

T-bana Slussen: Trots ombyggnationen av Slussen är det enkelt att ta sig hit.  

Resa kommunalt:  
Från Slussen tar du en härlig promenad upp 
för Katarinavägen. När Katarinavägen 
svänger i 90 grader fortsätter du rakt fram, 
upp på Fjällgatan, där ligger Hälsans Hus, det 
tar ca 10 min att promenera.  
Det går även att komma nära Fjällgatan med 
buss. 

Resa med bil.  
Parkering: ”Stigbergsgaraget” som ligger på 
Renstiernas gata vid busshållplatsen 
”Tjärhovsplan”. 
Fjällgatan har parkering på ena sidan av 
gatan. Det finns även parkering på andra 
intilliggande gator. 

  
Fika: Det ingår för- och eftermiddagsfika, kaffe/te samt frukt.  
Lunch: Det ingår lunchsallad. Tala om ifall du har några allergier eller specialkost. 
Klädsel:  
- Ha gärna oömma, sköna och bekväma kläder 
- Tag gärna med ett förkläde eller målarskjorta 
- När vi ska dansa/röra oss, använd mjuka kläder som är sköna att röra sig i och vi dansar 
barfota, alt i mjuka skor om du behöver  
Tag med:  
- En egen anteckningsbok/block gärna A4-format och penna 
- Inneskor/tofflor 
- En vattenflaska 
 
Meddela senast 12 november: 
- Om du har några allergier el intoleranser, som jag behöver veta inför lunch och fika. 
 

    

 


