
Leder-retræte
- med stilhed
Castelvittorio, 9. – 13. maj 2016
Læs mere om stedet på www.pustrejser.dk

Stilhed
Retrætens formål er at skabe mulighed for at be-
væge sig ind i stilheden, alene og i fællesskab.
Det kan der ske forskellige ting ved. Og det er 
helt i orden. Målet med at være i stilheden er 
faktisk at være dér og se, hvad der sker. Målet er, 
at gøre det: bevæge sig ind i stilheden. Som en 
disciplin med sit eget formål i sig.
Retræten bygger på en lang tradition, som i en 
kristen sammenhæng har været kendt i årtusin-
der, men som de seneste årtier er blevet “gen-
kendt” som kontemplativ praksis. 

Individuelle samtaler
Som retrætedeltager bliver du tilbudt et besøg 
og en samtale med Robert før afrejse til Italien. 
Denne samtale handler om for-
ventningsafklaring, kend-
skab, tillid eller konkret 
ledelsessparring.

Under opholdet i Ita-
lien tilbydes du tre 
samtaler med Ro-
bert, hvor anslaget 
igen kan være af 
forskellig slags. Dis-
se samtaler kan ligge 
i såvel formiddags-, 
eftermiddags- som 
aftentimerne. Varighed 
45-60 min.
Temaerne i programmet er dels 
temaer, som Robert kommer med, fx. stilhed som 
kraft, uro, ro, kærlighed, ledelse, årshjul. Et tema 
kan også fremkomme ved forsamtalerne med de 
enkelte retrætedeltagere.

Efter opholdet i Italien tilbydes du endnu et besøg 
og en samtale med Robert. Denne samtale kan 
indeholde et element af eftertanke, eksistentielle 
overvejelser eller fx. konkret ledelsessparring.

Program 
De fem dages program er ens. En enkel aften vil 
der dog være mulighed for en social sammen-
komst, som ikke foregår i stilhed. 
Programmet rummer tid til en god tur i bjergene, 
en frisk dukkert eller en espresso på torvet.

Dagsprogram:
Morgenmad (individuelt, fx. i egen lejlighed)
Morgenmeditation
Formiddagstema
Frokost (i fællesskab)

Eftermiddagstema
Eftermiddagsmeditation (stilheden begynder)

Aftensmad (i fællesskab)
Aftenmeditation

Deltagerforudsætninger
Som retrætedeltager indvilger du i at prø-
ve bevægelsen ind i stilheden, dvs. du re-
spekterer, at de andre deltagere skal have 

mulighed for at være i stilhed i tidsrummet 
fra før aftensmad til efter morgenmad (ca. 

kl. 18:00 - 09:00). 

Lederretræten er åben for alle. 
Der forudsættes ikke kendskab 
til retræte eller meditation og 
hver enkelt deltageres livstyd-
ning vil blive respekteret.

Jeg besøger dig gerne, om du har brug for at kende 
mig, før din beslutning om retrætedeltagelse tages. 
Kontakt mig på tlf.: 28 18 21 23, 
eller mail: rj@robertjakobsen.dk

På hjemmesiden: www.robertjakobsen.dk kan du 
læse nogle beretninger fra mennesker, som har 
valgt at samarbejde med mig.

Har du behov for et eller andet undervejs, så er du 
velkommen til at komme til mig. Så vil jeg forsøge 
at hjælpe dig med at undvære det.

Tilmelding og beskrivelse af stedet (klik her)
Sidste frist for tilmeldning er d. 20. marts 2016

Rejsearrangør er PUST REJSER v/ Pia Scharling

Pris: kr. 17.600 + moms
Prisen inkluderer flyrejse (Kbh-Nice), transfer, 
ophold på enkeltværelse, fuld forplejning (dog 
ikke morgenmad), 5 samtaler.
Max antal deltagere er 10 personer inkl. Robert.

http://www.pustrejser.dk
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