
Có mặt | Kết nối | Sống lành



Hạnh phúc là con đường Câu chuyện be-in
Giá trị cốt lõi
Hành trình be-in
Đi như một dòng sông
Kết nối
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Câu chuyện be-in

be-in là một tổ chức thiết kế các chương trình du lịch sự
kiện, hội thảo chăm sóc thân – tâm – trí với mục đích
truyền cảm hứng đến với cộng đồng thông qua những
hành trình khám phá, kết nối và phát triển bản thân.
Là những người yêu du lịch và môi trường, be-in mong
muốn lan tỏa tình yêu ấy với cộng đồng. Các chương trình
kết hợp nhiều phương pháp trị liệu, cân bằng và nuôi
dưỡng sức khỏe tinh thần, giúp bạn có mặt – kết nối với
bản thân và thiên nhiên. Sống lành (Well-being) là tinh
thần được truyền tải xuyên suốt hành trình của be-in,
hướng đến hạnh phúc chân thật và giá trị bền vững. 



Trách nhiệm xã hội

Ý thức được những ảnh hưởng của quá trình
phát triển, quản lý hoạt động du lịch đến
môi trường và xã hội, be-in định hướng
phát triển Du lịch tái tạo, hình thái du lịch
tiến hóa từ Du lịch bền vững, làm cho điểm
đến trở nên tốt đẹp hơn sau mỗi chuyến đi,
góp phần tác động tích cực bảo vệ môi
trường tự nhiên, đời sống xã hội. Một phần
lợi nhuận của dịch vụ từ be-in sẽ sử dụng
để trồng cây, tái tạo lại rừng. Không chỉ tâm
bạn nở hoa mà Đất Mẹ cũng sẽ nở hoa.



Giá trị cốt lõi
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Đưa ý thức trở về với phút giây hiện tại, nhận diện được thân -
tâm, nhìn sâu và xây dựng một đời sống sâu sắc. Giây phút hiện

tại, sự có mặt của chúng ta là một nhiệm mầu.
 

Có mặt

Sự hài hòa giữa thời gian tham gia hoạt động du lịch, nghỉ ngơi
và thực hành các thói quen cho một lối sống lành mạnh phù hợp

với mong cầu và điều kiện của mỗi cá nhân. Tiếp cận toàn diện
đối với dinh dưỡng, vận động và lối sống chánh niệm, điều bạn

cần làm là hãy mở lòng và sẵn sàng đón nhận những mới mẻ.
 

Sống lành

Những hoạt động thực hành, khám phá và dành thời gian để bạn
hiểu hơn bản thân mình, kết nối với cảm xúc bên trong và tìm

thấy nguồn cảm hứng cho một hành trình mới. Sự kết nối mang
bạn đến gần mọi người, hiểu sâu và thấu rõ là chất liệu giúp đời

sống trở nên có phẩm chất và trọn vẹn.
 

Kết nối



Hành trình be-in
Chăm sóc thân - tâm - trí



Du lịch chăm sóc thân - tâm - trí 
WELLNESS RETREAT

Là hành trình khám phá và chăm sóc bản thân  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, nhận diện
được nguồn năng lượng tự thân, mặt trời bên trong bạn. Giúp bạn
mở rộng tầm nhìn, nâng cao khả năng kết nối và trực giác, hướng
đến ý nghĩa chân thật của cuộc sống.
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CHO TÂM
NỞ HOA

Du lịch chăm sóc thân - tâm - trí 
WELLNESS RETREAT

HANA LAND - ĐÀ LẠT

MINI RETREAT MINI RETREAT

MẶT 
TRỜI
TỪNG 
HẠT

ĐÀ LẠT

BƯỚC
CHÂN
THẢNH
THƠI

MINI  RETREAT,  YÊN GLAMPING |  ĐÀ LẠT

Đà Lạt là một trong những điểm
đến của hành trình be-in, mang
đến trải  nghiệm 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.
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Du lịch chăm sóc thân - tâm - trí 
WELLNESS RETREAT

Tắm Rừng
Chuông xoay Tây Tạng
Múa/Chuyển động biểu đạt
Vẽ trị liệu
Thực tập chánh niệm
In màu nguyên bản (eco-print)
Vòng tròn lắng nghe và sẻ chia
Thưởng thức món quà ẩm thực từ thực vật
Thưởng trà trong rừng
An trú trong vòng tay Mẹ thiên nhiên

Đồng hành cùng be-in bạn sẽ được tham gia lời mời:



be-in thiết kể hoạt động hài hòa để bạn
cảm thấy thư giãn và dễ chịu. Mỗi hành

trình đều được phân bổ cân bằng thời
gian tham gia hoạt động và thời gian tự
do riêng tư, để khách tham gia có thể tự

soi chiếu và tiếp nhận.

Lịch trình - Dung hòa
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Hành trình be-in

be-in luôn lựa chọn điểm đến mỗi hành
trình là nơi để bạn thực tập quay về với

chính mình, thực sự lắng nghe mình, hiểu
mình, và là một cùng tự nhiên.  Để mỗi hơi

thở, bước chân bạn đều cảm nhận sự kết
nối dồi dào với thiên nhiên.

Lưu trú - An trú
Những bữa ăn lành mạnh sử dụng các
nguyên liệu từ thực vật, món quà của

Đất Mẹ, được chế tác từ tình thương và
chánh niệm sẽ không chỉ chăm sóc cơ
thể vật lý mà còn nuôi dưỡng bình an,

thảnh thơi trong tâm bạn. 

Ẩm thực - Nuôi dưỡng



Đến với hành trình be-in, hãy thử đặt cả trái tim, bạn sẽ thấy một thiên nhiên rất khác



Workshop Tắm Rừng trong thành phố
BE-IN FOREST BATHING WORKSHOP

Chuỗi workshop "Tắm Rừng trong thành phố" giới thiệu nghệ thuật Tắm
Rừng thông qua trải nghiệm sáu giác quan với các "Lời mời" hoạt động
được thiết kế đa dạng như sáng tạo cùng các vật liệu thiên nhiên, nghệ
thuật biểu đạt, thư giản và kết nối... Hành trình be-in là cùng bạn thực
tập "có mặt", đưa bạn trở về với phút giây hiện tại, ý thức được Thân (cơ
thể) ,Thọ (cảm xúc), và sự tương quan với Thức (tâm trí).
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Workshop Tắm Rừng trong thành phố
BE-IN FOREST BATHING WORKSHOP
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TẮM RỪNG (Shinrin Yoku) có nguồn gốc từ Nhật Bản - là sự kết hợp giữa chánh niệm và sự hòa mình vào thiên nhiên, kết nối với cây xanh, với xung quanh bằng
tất cả các giác quan, một cách chậm rãi và chú tâm. Sự kết nối chân thật mang đến trải nghiệm làm mới sáu giác quan, khơi dậy nội lực, sự sáng tạo và lòng yêu đời.

Khi chúng ta có mặt & kết nối, sự sáng tạo, cái đẹp biểu hiện tự nhiên như một phép màu.
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Workshop Tắm Rừng trong thành phố
BE-IN FOREST BATHING WORKSHOP

Giới thiệu về Tắm Rừng, lợi ích và các phương pháp thực hiện 
Tự do khám phá các nguyên liệu tự nhiên 
Làm mới các giác quan, khơi dậy sự thấu cảm

Sáng tạo chân thật thông qua các lời mời/hoạt động: làm vòng hoa, nấu ăn, trồng cây, in màu (eco-printing), nhuộm vải từ nguyên liệu thiên nhiên...
Tĩnh lặng tâm trí, thư giãn, uống trà và sẻ chia, lan tỏa lối sống chậm hơn, xanh hơn và bền vững hơn.



Chuỗi chương trình Tắm Rừng trong thành phố
BE-IN ĐỒNG HÀNH CÙNG VIRES - CỘNG ĐỒNG GIÁO DỤC REGGIO
EMILIA TẠI VIỆT NAM

Trải nghiệm “Tắm rừng trong thành phố”: Thực hành kết nối thân-tâm-
trí, tập trung vào các giác quan: nghe-ngửi-nếm-sờ-chạm
Gặp gỡ và làm bạn với cây, hiểu về ngôn ngữ của thiên nhiên
Vẽ câu chuyện về thế giới của cây trong tưởng tượng
Làm bạn với những vật liệu tự nhiên; học cách cảm nhận chúng bằng mọi
giác quan
Học cách kể và sắp đặt câu chuyện của mình từ vật liệu thiên nhiên.

Workshop "Tắm rừng trong thành phố" - Làm bạn với cây  mời người tham
gia cùng chầm chậm bước ra ngoài, tham gia vào cuộc dạo chơi trong thiên
nhiên, làm bạn với cây bằng tất cả giác quan, từ đó, thấu hiểu mối quan hệ
khăng khít giữa thiên nhiên và con người. Có mặt trong hành trình này,
người tham gia sẽ cùng nhau:
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Dành cho gia đình

Dành cho giáo viên và nhà giáo dục

Chuỗi chương trình Tắm Rừng trong thành phố
BE-IN ĐỒNG HÀNH CÙNG VIRES - CỘNG ĐỒNG GIÁO DỤC REGGIO EMILIA TẠI VIỆT NAM



"Mình được tĩnh tại, nhìn kỹ xung quanh và cảm nhận được thiên nhiên nhiều hơn" 
 - Chị Kim Ngân 

"Các con cảm nhận được và hòa mình vào thiên nhiên, cây lá, hiểu được giá trị của cây.
Thỏa thích sáng tạo, thể hiện ý con rất tự nhiên" - Anh Trọng Hiền

"Cô ơi, buổi sáng hôm nay là buổi sáng thú vị..." - Vinh, 6 tuổi

"Con thấy chiếc lá này có mùi nước cam" - Huy, 5 tuổi
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Đi như một dòng sông
be-in trân quý cơ hội đồng hành cùng



beinretreats@gmail.com

Địa chỉ Email

+84 85 686 6789

Hotline

Lô D8, Đường số 41, P. Bình An, TP. Thủ Đức

Địa chỉ 

Kết nối be-in

http://beinretreats.com/

Website

https://www.google.com/maps/dir/10.7763222,106.7352588/be-in,+L%C3%B4+D8,+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+s%E1%BB%91+41,+P.+B%C3%ACnh+An,+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh+70000/@10.7809526,106.7200411,15z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x3175278ef3819c3f:0x6ec32640b9560268!2m2!1d106.7263534!2d10.7887155


“Mong sao con đường nâng bước chân bạn
Mong sao cho gió luôn thuận chiều

Mong sao cho ánh nắng mặt trời luôn sưởi ấm sau lưng bạn
Mong sao cho mưa rơi nhẹ hạt thấm ướt cánh đồng của bạn

Và cho đến khi chúng ta gặp lại,
Mong rằng bạn luôn được ôm ấp trong tình thương.”


