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Mini  retreat

Một hành tr ình du l ịch chăm sóc thân -  tâm - tr í  mà 𝗯𝗲-𝗶𝗻  có thể mang lại  cho bạn
những giây phút t ĩnh tại ,  những hoạt động giúp bạn t ìm về sự bình yên,  nhận diện được

nguồn năng lượng tự thân,  khởi  sự thật nhiều năng lượng và niềm an nhiên cho một
năm mới.  Kết thúc hành tr ình bạn sẽ nhận ra mình giàu có biết  bao,  đón nhận cuộc

sống với  t inh thần cởi  mở,  trái  t im ấm áp và tâm tr í  sáng suốt.

Đà Lạt,  04-06.03.2022
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Bước chậm, thở sâu và mỉm cười!
Hãy bắt đầu bằng những bước chân thảnh thơi đi vào năm mới 2022 bạn nhé! Mời bạn
cùng trở về và có mặt cho chính mình với hiện tại. An trú trong hiện tại giúp bạn thấy rõ
những gì làm bạn đau khổ, những gì làm bạn hạnh phúc, bạn sẽ suy tư, hành động sáng

suốt hơn, tiếp xúc được với những yếu tố tích cực trong bạn, tâm trí bạn sẽ vui tươi, trái tim
trở thành nhịp cầu kết nối hạnh phúc.
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Chuyển động biểu đạt
Sử dụng âm nhạc, chuyển động, hát, vẽ, viết… để tự do khám phá những góc

cạnh khác nhau của bản thân. Quay về với cơ thể, lắng nghe sâu tiếng nói bên
trong, phát triển nội tâm vững vàng và sẵn sàng chơi đầy ngẫu hứng để khơi

dậy sức mạnh nội tại và duy trì năng lượng bình an.
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Tắm Rừng
Lời mời thực hành chánh niệm để kết nối với thiên nhiên và chính mình

thông qua trải nghiệm sáu giác quan. Chú tâm vào từng bước chân, hơi thở
giúp bạn chế tác bình an, khi tâm được an thì trí sẽ sáng bạn sẽ cảm nhận

cuộc sống thông suốt và sâu sắc hơn. 
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Thưởng trà trong rừng - Lắng nghe hiểu và thương
Pha trà, uống trà và có mặt trọn vẹn cho chính mình cùng ly trà, đắm mình
trong thiên nhiên núi rừng là một trong những phương pháp ngồi yên, tĩnh
lặng mang đến cho bạn sự thoải mái, an lạc và hạnh phúc là dịp để bạn mở

lòng lắng nghe chính mình, lắng nghe yêu thương xung quanh.
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Trị liệu chuông xoay
"lắng lòng nghe, lắng lòng nghe

tiếng chuông chánh niệm đưa về nhất tâm"
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Bước tới thảnh thơi, hơi thở nhẹ nhàng khởi đầu năm mới bình an!
Mỗi bước chân mang lại tự do, an nhiên và vững chãi; rồi niềm vui và hạnh

phúc sẽ nẩy sinh trong tim bạn làm tươi mát tâm trí bạn...
Hãy bước đi như một người tự do bất cứ nơi nào ở đâu!
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