
Er du klar til dit livs transformationsrejse, 

for krop, psyke & sjæl?

Kom med til Ærø og tilbring en forlænget weekend omgivet af den 
smukkeste natur, skovens og havets vilde og transformerende kræfter, 

samt naturens healende fred

Pia-Emilie - Underviser på 

Transformations Retræten 



Det praktiske
Krav til at komme på Transformations Retræte er, at du har deltaget på en Bryd Fri Fundament & 
TRE® Fundament Workshop hos Barndomskriger.

Retræte information

Mille Dalsgård - Underviser på 

Transformations Retræten

Undervisere på retræten: Mille / Barndomskriger & Pia-Emilie / Open Mind
Afhentning: Samling ved havnen kl. 15.50. Afgang med færgen fra Svendborg til Ærø kl. 16.05
Hjemtur: Transport til færgen samt færge fra Ærø til Svendborg (Vi kører kl. 16.10). Ankomst 
til Svendborg kl. 17.50 
(Færgebilletter inklusiv)
Retræten er inklusiv overnatning, forplejning og undervisning
Inklusiv forplejning: Vegansk, vegetarisk, gluten & laktosefrit efter behov 

Datoer 2023 Lokationer 2023 Pris 2023

14, 15 & 16 april Ærø 4999,- 

25, 26 & 27 august Sjælland 4999,- 



Beskrivelse & undervisning
Er du klar til at lære dig selv at kende på en hel ny måde? Og forstå hvor fantastisk et 

menneske du i virkeligheden er?

Fællesskab

På denne retræte vil du mærke styrken i det sammenhold, som vi i fællesskabet skaber med andre, 
der forstår, anerkender og ligesom dig ønsker at nå til næste niveau og udviklingstrin i deres liv.

Du har selv alle svarene

Inde i dig findes alle svar og alt hvad det kræver, for at du kan få ryddet op og en gang for alle få 
sat punktum ved de følelser, tanker og overbevisninger, der tynger dig og som holder dig tilbage 
for at stå i dit sande lys.

Vi giver dig

På denne retræte vil du igennem intens undervisning, indre arbejde og kærlig støtte, fra dine 
undervisere, få styrken til at træde ud i dit fulde potentiale, forstå hvor enestående du er og kunne 
se alle de sande og smukke aspekter af din egen personlighed. Du vil opdage dine medfødte gaver, 
som har ventet på at du var klar til at leve dit liv, som DIG! På denne retræte får du den indsigt, 
viden, redskaber og den kærlige støtte, som du skal bruge til at blive den mønsterbryder, der 
stopper op, selv tager ansvar og selv skaber sin egen lykke. 

Natur & stilhed 

En del af undervisningen vil foregå i den smukke og vilde natur omkring retrætelokationen. 
Derudover er der mulighed for frivillige gåture i din tilhørende smukke skov og på den 
nærtliggende strand. 

Undervisningsemner: 

Skyld og skamfølelse

Grænsesætning

Generationel mønsterbrydning 

Læringen og udviklingen i dine største triggere

TRE® og Cellulær oprydning, afsked med nedarvede mønster og generationstraumer

TRE® & Det Trygge Rum: forløsning af dine dybeste uforløste følelser fx vrede, sorg, 
forladthedsdepression m.m.



Undervisere
Mille Dalsgård. Stifter af Barndomskriger. Foredragsholder, underviser og rådgiver. Mille er bl.a. 
specialiseret i følelsesmæssig umodenhed, narcissisme og TRE®. Til dagligt underviser hun 
mønsterbrydere i TRE® samt hvordan de bryder fri af uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, 
forkerthedsfølelse, negative overbevisninger m.m. Mille underviser Barndomskrigere i psykisk 
selvforsvar, således at de kan beskytte sig selv mod følelsesmæssigt umodne og narcissistiske 
menneskers drænende indflydelse, samt de fysiske og psykiske konsekvenser heraf. 

Pia-Emilie: Tidligere lærer og har sideløbende taget forskellige uddannelser indenfor terapi 
(kognitiv og metakognitiv) terapi. Stiftede i 2015 Open Mind, som er en virksomhed i Roskilde 
centrum, der hjælper børn og voksne der har angst, stress, depression osv.

Pia-Emilie arbejder også med unge og voksne, som har haft en dysfunktionel opvækst og heraf 
føler skyld, skam, overansvar, som har svært ved at sætte grænser, har svært ved at sige fra og tror 
at det at sige nej og passe på sig selv er, at "svigte" andre menneske.   

Kursusprogram
Fredag

Lørdag

Søndag

Samling ved havnen kl. 15.50
Afgang med færgen fra Svendborg kl. 16.05
Velkomst og indkvartering på værelser kl. 17.30 til kl. 19.00
Aftensmad kl. 19.00 til kl. 20.00
Introduktion kl. 20.00 til kl. 21.00 
Frivillig hygge 

Morgenmad kl. 08.00 til kl. 09.00
Faglig input kl. 09.30 til kl. 13.00
Frokost kl. 13.00 til kl. 14.00
Indre arbejde i skoven, på stranden, i naturen kl. 14.00 til kl. 16.00 
Eftermiddags kaffe og snacks kl. 16.00 til kl. 16.30 
Faglig input kl. 16.30 til kl. 18.30
Aftensmad kl. 19.00 til kl. 20.00
Frivillig hygge

Morgenmad kl. 08.00 til kl. 09.00
Faglig input kl. 09.30 til kl. 13.00
Frokost kl. 13.00 til kl. 14.00
Afrunding & afspænding kl. 11.00 til kl. 13.00
Transport til færgen fra Ærø kl. 16.10. Ankomst til Svendborg havn kl. 17.50



 Forplejning
Du kan glæde dig til at blive forkælet, lige fra du sætter dine fødder på retrætelokationen. Under 
hele opholdet vil vores kok Filip sørger for fantastisk forplejning. 

Frokost og aftensmad er fyldt med grønsagsretter, skønne salater, dejlige dressinger m.m. 
Fro at tage hensyn til vegetarer, veganere og fødevareintolerance holder vi grønsager, kød samt 
gluten og laktoseholdigt mad adskilt. 

Du bedes ved tilmelding meddele os om du har fødevarer allergier, er vegetar, veganer eller andet, 
således at vi kan tage hensyn til dette. 

Indkvartering
For at holde prisen nede på et overskuelig niveau vil overnatningen foregå ved værelsesdeling, hvor 
I er flere om at dele værelser. Vi tilbyder ikke overnatning i enkeltmandsværelser. Hvis du ønsker at 
sove alene, kan du ved egenbetaling, få vores hjælp til at arrangere overnatning på et nærtliggende 
hotel, samt kørsel. 

Hvis du ønsker dette bedes du meddele os dette så hurtigt du kan, da hotellet hurtigt bliver booket 
af ivrige besøgende.

OBS: Du bedes selv medbringe håndklæde, sengetøj, pude og dyne.

Stille Zone

Under hele opholdet vil der være mulighed for at gå fra, ved at gå ud i den smukke natur og 
opholde sig i vores "Stille Zone". Stille Zonen er en fredet lille naturoase, hvor du kan finde ro og 
fred og hvor alt tale og larm er forbudt. Her er puder og tæpper, som du kan benytte til at tage dig 
et velfortjent hvil og få hvilet både krop, sind, hjerne og øre. 

  

Prisen er inklusiv
Afhentning og aflevering på i Svendborg
Færgebilletter  
Indkvartering på retrætelokationen
Lækker forplejning. (Vegetarisk / gluten/laktoseintolerance skal meddeles)
Undervisning/faglig input



Vigtigt!
Ønsker du at tilmelde dig en af vores to Transformations Retræter, kan du gøre dette ved at 
kontakte Mille eller Pia-Emilie via kontaktinformationerne nederst i teksten.

Tilmelding, betaling og spørgsmål 
Ønsker du at tilmelde dig, har du brug for mere information om retræterne eller har du andre 
spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Mille og Pia-Emilie. 

Din plads er først reserveret, når depositum er betalt.

Tilmelding og betaling skal ske til Mille eller Pia-Emilie

Tilmelding / Betaling

Pia-Emilie på: pe@open-mind.dk

Tilmelding / Betaling

Mille på: hallo@barndomskriger.dk

Tilmeldingsfrist: Så længe pladser haves
Adresse: Ramshalen 11, 5970 Ærøskøbing
Afbestillingsregler: Som udgangspunkt ingen tilbagebetaling af depositum.
Det resterende kursus beløb tilbagebetales kun ved akut opstået sygdom eller andre alvorlige 
problematikker
Din retræteplads kan flyttes til en anden kommende retræte

Betaling: 1.000,00 kr. i depositum betales ved tilmelding 
Restbeløbet betales senest 4 uger før kursus start

Reg. nr.: 3409
Kontonummer: 13408734

Reg. nr.: 0650
Kontonummer: 628238

mailto:pe@open-mind.dk

