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CHO TÂM
NỞ HOA

HANA LAND - ĐÀ LẠT

MINI RETREAT
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mini retreat 

CHO TÂM NỞ HOA

Là hành trình khám phá bản thân và nghỉ dưỡng tại rừng sinh
thái Hana Land, được thiết kế để truyền cảm hứng mà be-in
mang đến cho bạn những giây phút tĩnh tại, những hoạt động
giúp bạn tìm về sự bình yên, cho tâm trí bạn nở hoa. 
Hãy để chuyến hành trình chăm sóc thân - tâm này giúp bạn
mở rộng tầm nhìn, nâng cao khả năng kết nối và trực giác, 
 hướng bạn đến ý nghĩa chân thật của cuộc sống.

Nội dung
01 - ĐIỂM ĐẾN
02 - TRẢI NGHIỆM
03 - HÀNH TRÌNH 
04 - NGƯỜI ĐỒNG HÀNH
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ĐIỂM ĐẾN

03

HANA LAND

Hành trình kết nối chính mình và thiên nhiên
của bạn sẽ diễn ra ở Hana Land một nơi làm
nông nghiệp sinh thái, là nơi lưu trú trong rừng
và thực hành lối sống Phúc Lạc. Âm thanh của
rừng, mùi thơm của cây, không khí mát lành,
ánh nắng lấp ló qua tán lá, cùng tất cả sự xúc
chạm với thiên nhiên sẽ mang lại cho bạn cảm
giác khoan khoái, phục hồi năng lượng và dồi
dào sinh lực. 

Bạn sẽ không có wifi mạnh, những món ăn từ
động vật, thức uống có cồn nhưng đổi lại bạn
có rừng, có ẩm thực và đồ uống lên men tự
nhiên hướng đến sức khỏe, niềm hạnh phúc tự
thân. Khi kết thúc hành trình bạn sẽ nhận ra
mình giàu có biết bao.

Một phần lợi nhuận của dịch vụ từ be-in và
Hana Land sẽ sử dụng để trồng cây, tái tạo
rừng. Không chỉ tâm bạn nở hoa mà Đất Mẹ
cũng sẽ nở hoa!
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George Lois
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TRẢI NGHIỆM

Thư giản thân và tâm
Nhận ra và nuôi dưỡng trí thông minh cơ thể 
Nhận ra và giải phóng những cảm xúc bị tắc
nghẽn bên trong chính bạn
Thanh lọc kỹ thuật số: xa rời sóng wifi, điện thoại,
đồ điện tử
Kết nối nhiều hơn với chính mình và thiên nhiên
Tự do biểu đạt, sáng tạo và tự tin là chính mình

Đồng hành cùng be-in bạn sẽ được trải nghiệm:
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Khám phá

Sáng tạo

Kết nối

03
HÀNH TRÌNH

HÀNH
TRÌNH
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Trải nghiệm
nông nghiệp

sinh thái 
"Tắm Rừng"

01

Hành trình 
 

KHÁM PHÁ

Ngâm chân
thảo mộc

02
Món quà ẩm
thực từ Đất
Mẹ và rừng

sinh thái

03
Thiền buông

thư

04
Thưởng trà

trên đồi
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Workshop:
Thư pháp "Thả
cho nó bay"

Workshop:
Chuông xoay

Workshop:
Nghệ thuật biểu
đạt

Hành trình 
 

KẾT NỐI
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Tâm tình với
Đất Mẹ

Nấu ăn - chế tác
hạnh phúc

BBQ - vòng tròn
sẻ chia
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Hành trình 

SÁNG TẠO
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04
NGƯỜI ĐỒNG HÀNH
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 Ms. Hồ Trần Như Thủy

Ms. Thủy làm việc trong lĩnh vực huyền học. Ms.
Thủy đã nhận chứng chỉ Trị liệu Chuông xoay của
Master Shree ở Nepal và dành nhiều năm nghiên
cứu về trị liệu chuông xoay. Kết nối với Ms. Thủy
giúp bạn trải nghiệm sự chuyển đổi đích thực, quay
vào bên trong và khám phá chính mình và yêu
thương nhiều hơn. 

Người điều phối
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Ms. Dương Huyền Thanh

Ms. Thanh nghiên cứu và thực hành về lĩnh vực phát triển cá
nhân và cộng đồng, đặc biệt bằng việc sử dụng chất liệu múa/
chuyển động để khai mở, khám phá, phát triển. Cô đã tham
gia nhiều khóa học về nghệ thuật biểu đạt, trị liệu nghệ thuật
sáng tạo và chạm ngẫu hứng (CI). Ms. Thanh là một trong
những cộng tác viên của Múa/ Chuyển động Trị liệu Việt Nam
và sáng lập dự án “The Mirror” - khám phá và biểu đạt cảm
xúc qua nghệ thuật. Chân thành và tích cực là điều Ms. Thanh
luôn mong muốn chia sẻ trong các workshop do cô điều phối.

Người điều phối



Ý kiến khách hàng
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Hiếu, Luật sư, Sài Gòn

"Tôi thấy hạnh phúc trong tâm hồn. 
be-in đã cho tôi cảm nhận an yên trong những
khoảnh khắc đồng hành cùng nhau."

Trúc Linh, Dược sĩ, Sài Gòn

“Bữa cơm chay ngon nhất từng ăn, với những
nguyên liệu sạch hái từ vườn và ai biết được là
vỏ quả cafe tươi có thể làm mứt được chứ nhỉ.” 
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Hãy đồng hành
cùng nhau

Hotline: +84 85 686 6789

Email: beinretreats@gmail.com

Facebook: @beinretreats

Instagram: beinretreats

www.beinretreats.com

Add: D8, No.41st, Binh An Ward, Thu Duc City
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be-in thiết kế các chương trình du lịch, sự kiện kết
hợp chăm sóc thân - tâm với mục đích truyền cảm
hứng đến với du khách thông qua những hành
trình khám phá, kết nối và phát triển bản thân. 
Well-being là tinh thần được truyền tải xuyên suốt 
 hành trình của be-in, hướng đến hạnh phúc chân
thật. 

14

CÓ
 M

ẶT
 - 

KẾ
T 

N
Ố

I -
 S

Ố
N

G
 L

ÀN
H


