
Welcome home to your soul retreat 

Yoga, meditation & psykologi   

18-20 juni. Fiskabäck, Österlen 

 

Varmt välkommen till en helgretreat där vi kommer att utforska vad det 

innebär att leva mer autentiskt, närvarande och livsbejakandet. Och med 

det få tillgång till en större frid, glädje och medkänsla inför oss själva och 

andra. I juni står sommaren i sin fullaste prakt och sjuder av liv. Låt oss 

då komma samman på denna vackra plats för att nära oss själva. Både 

genom rörelse och stillhet. Gemenskap och egentid. Jag som välkomnar 

dej heter Josefine Yrjans, leg. psykolog med ett stort intresse för inre  

utveckling och den helande kraften i medvetna relationer. 

 

 



Dagarna kommer att innehålla: 

- Yoga & meditation. 
- Psykologisk reflektion (kortare föreläsningar och 

upplevelsebaserade övningar). 
- Utrymme för egentid och vistelse i naturen.  

 
Ett upplägg som kan hjälpa dej till ökad närvaro, tacksamhet, 
avslappning och självkännedom. Det kommer att finnas utrymme för att 
vända sig inåt i den egna processen men även ges möjlighet till att dela 
erfarenheter och känna gemenskap tillsammans med andra. Jag tror att 
detta är en retreat för dej som längtar efter att fördjupa kontakten med 
dig själ, din kropp, dina känslor och behov. För dej som vill väcka och 
känna mera av din livskraft och vill leva mer i linje med det som är 
närande, sant och viktigt för dig. Och kanske få insikt kring vad som 
hindrar dig. 
 
Sagt om Josefines tidigare retreats   

”Retreatet med Josefine var underbart. Som att komma hem, både fysiskt och 

psykiskt. Så mycket kärlek och värme. Jag åker hem oerhört tacksam, lugn och 

klokare. Redo att leva mitt liv ännu mer till fullo varje dag”  

”En helg i bästa investering. Ett upplägg för eftertanke i en behaglig takt och miljö. 

En resa inåt med en fantastisk vägledare” 

” Har funnit ett inre lugn och djupare förståelse för mig själv. Hittat en trygg plats i 

mig själv att vila i”   

”I ett tryggt rum med mycket respekt och kärlek har jag fått lyssna, växa och känna. 

Jag rekommenderar verkligen Josefines retreat om du vill röra dej framåt både 

mentalt och fysiskt” 

”Tack för en härlig och mycket givande helg under din proffsiga, kloka och mjuka 

ledning. Vilken fullträff med yoga, andlighet och psykologi. Jag är stärkt och redo att 

fortsätta framåt” 

”En perfekt blandning av meditation, yoga och psykologi som ger en helhet och 

förståelse av det inre. Lett med en underbar värme och ett engagemang som får en att 

känna trygghet och vilja att öppna upp och titta inåt” 



Datum: 18-20 juni. Ankomst fredag kl 14.00 och hemresa söndag 

kl.16.00  

Plats: Fiskabäck. Mikael och Linnéa välkomnar oss till Fiskabäck 

Österlen, Sanctuary Retreat. En naturnära 1700-tals lantgård på 

Österlen. Beläget mitt i Verkeåns naturreservat mellan Brösarps backar 

och Christinehofs slott finns detta lilla retreatcenter. Gården och dess 

anläggningar erbjuder en lugn, avkopplande och enkel atmosfär, där 

lyxen är att vara nära naturen och bo på en gammal, historisk bondgård. 

Vi strävar efter att hålla Fiskabäck Österlen i linje med ett hållbart sätt 

att leva och önskar inspirera våra gäster till detsamma. 

Eftersom gården ligger mitt i ett naturreservat och vi vill leva så hållbart 

som möjligt ber vi alla gäster att respektera att vi endast tillåter 

ekologiska kroppsvårdsprodukter, att gäster respekterar djur och natur 

samt bidrar till att lämna gården vackrare och renare än innan man kom. 

Boende i luftig sovsal eller delat 2-bäddsrum (lakan och handdukar 

ingår). Ta en titt på den vackra miljön här. 

https://fb.watch/2Zhf9HXtUj/ 

www.facebook.com/fiskabackosterlen/ 

Resa hit 

Att komma till Fiskabäck är som en resa i sig – att lämna stadens stress 
bakom sig och våga sig in i skogen, samt att möta Österlens öppna, 
karga landskap. Bondgården är bokstavligen ”vid slutet av vägen” på en 
privat grusväg med bara ett sätt att komma dit. 
Komma med bil? 
Går utmärkt! Men observera att kartor förmodligen tar dig ut på vägar 
som är stängda eller inte fungerar, såvida du inte följer anvisningar givna 
av arrangören. Samtliga deltagare kommer att få tydligare 
resebeskrivning vid bokning. 
Komma med kollektivtrafik? 
Går också utmärkt! Åker du kollektivt ska du sikta på att åka till 
Brösarps bussterminal. Därifrån gäller en kort biltur som samordnas 
tillsammans med arrangören. Meddela om du avser resa kollektivt. 

https://fb.watch/2Zhf9HXtUj/
http://www.facebook.com/fiskabackosterlen/
http://www.facebook.com/fiskabackosterlen/


 

 
 
Investering: 4900 kr. För boende, vegetariska måltider och kursavgift. 
Ordnar du eget boende så är priset 3900kr, för måltider och kursen. 
Begränsat antal platser.  
Du säkrar din plats genom att skicka din anmälan till 
josefine.legpsykolog@gmail.com och Swisha kursavgiften till 
nummer 1236129043. Din anmälan är bindande. Din plats blir 
bekräftad genom ett bekräftelsemail. Din plats kan överlåtas till valfri 
annan person. Meddela i samband med anmälan om eventuell 
specialkost eller allergier. 
 
Undantag och Covid-19  
 

- Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Retreatet kommer att ha begränsat antal 
platser för att säkerställa tillräcklig distans enligt de lagar som 
finns. 

- Om jag som arrangör behöver ställa in retreaten pga. rådande 
omständigheter och restriktioner, betalas hela beloppet tillbaka till 
dej som anmält och betalt. 

mailto:josefine.legpsykolog@gmail.com


- Om du själv blir sjuk och inte kan delta (mot att visa läkarintyg 
eller testresultat) får du hela summan tillbaka. 

 

 

 
 
 
Om Josefine   

 
För mej står det klart att kärlek, 
medkänsla och medvetenhet är 
grunden till ett gott liv. Jag vill 
vara med och bidra till att lyfta 
fram och odla dessa värden och 
förhållningssätt inom oss. Som 
vägen till att skapa en mer human 
och hållbar värld tillsammans. Jag 

väver samman psykologisk vetenskap med existentiella, spirituella och 
kroppsorienterade perspektiv. Min passion är att skapa utrymme och 
möjlighet för människor att hela och expandera. Att komma i kontakt 
med sin vitalitet, kraft och sina behov. Och även lära känna den mer 
stilla, öppna och visa platsen inom en. Det som alltid finns där bakom 



bruset av vardagstankar, automatiska och inlärda vanor, tidigare 
smärtsamma erfarenheter och ständiga intryck utifrån. Jag har under 
flera år arbetat med psykisk hälsa, förändringsprocesser och terapi med 
både vuxna och barn. Besök gärna min hemsida för mer information: 
www.josefineyrjans.com 
 
Program 
Mindre förändringar kan förekomma. 

Fredag  

14.00 Ankomst och incheckning 

14.45 Introduktion och varsam yoga för att landa i kroppen 

17.00 Egentid. Möjlighet att landa i natur och stillhet.  

19.00 Middag 

21.00 Guidad kvällsmeditation och avslappning inför sömnen  

Lördag  

07.30 Morgonyoga och meditation 

08.30 Frukost 

11.00 Session (psykologisk reflektion och upplevelsebaserade övningar). 

13.00 lunch  

Egentid  

17.00 Session (psykologisk reflektion och upplevelsebaserade övningar). 

19.00 Middag 

Söndag 

07.30 Morgonyoga och meditation 

08.30 frukost 

11.00 Session  

13.00 Lunch 

http://www.josefineyrjans.com/


16.00 Hemfärd 

 

Varmt välkommen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


