Helende Retraite op La Sangonera – Mallorca

De ultieme week om diep te ontspannen en je hart te openen.
Om in balans te komen en te gaan bruisen van energie!
Deze retraite is een unieke kans om eens uit je dagelijkse leven te stappen en de tijd en ruimte te
nemen om aan de hand van ons programma innerlijk tot rust te komen en helder te worden. Als je
stil van binnen wordt dan zullen antwoorden en oplossingen zich vanzelf aandienen. We bieden je
een volledig verzorgde week om dit voor jou te faciliteren!
In deze retraite bieden we je een compleet programma, met aandacht voor zowel body, mind als
soul. Meditatie, ademoefeningen, energie/lichaamsoefeningen en ook stil zijn maken deel uit van het
programma. Niet praten, stil worden, geeft ruimte om te ontspannen en wèrkelijk te ervaren en te
beleven. In de stilte groeit het lichaamsbewustzijn en zal ook de ‘ruis’ in het hoofd stiller worden. Het
hart kan zich makkelijker openen. Je leert jezelf beter kennen en je wordt je bewust van wat voor jou
belangrijk is. De verbinding met jouw hart maken om vanuit je hart voluit te leven dat is misschien
wel het mooiste cadeau wat je jezelf kunt geven!
Je verblijft op La Sangonera, een paradijselijke plek die met liefde en oog voor schoonheid is
gecreëerd en wordt verzorgd. Er is overvloedig heerlijk gezond biologisch voedsel, dat met liefde
voor je bereid wordt. Geef je over aan een bijzondere week op een mooie en comfortabele plek, met
een heerlijk warm en zonnig klimaat, waar alles om je heen bijna perfect is.Een ideale plek om alle
spanning los te laten en thuis te komen bij je ware zelf.
Naast het programma zal er voldoende vrije tijd zijn om naar hartenlust te zwemmen, zonnen of
mooie plekjes te ontdekken op het landgoed.
Er kunnen slechts 6-8 mensen deelnemen in deze exclusieve
week. Denise en Asta organiseren en begeleiden deze week. Zij
bieden samen met veel passie en plezier al sinds 2009 ieder jaar
één of meerdere retraites aan. Veel deelnemers waarderen deze
retraites zo, dat ze meermaals komen.
Denise woont op la Sangonera waar zij mensen begeleidt naar
heelwording op alle niveaus. Ze is meditatie- en qigong lerares,
medium, healer en kunstenares. Asta woont in Nederland en is
qigong lerares, coach, NEI master therapeut en healer.
Wil je meer weten of je aanmelden? Neem dan graag contact op met
Mallorca:
Nederland:

Denise Ernsting (+34-(0)6-61098108, denise_ernsting@hotmail.com) of
Asta Weertman (+31-(0)6-39120585, asta@lifeworks.nl)
Neem een kijkje op www.lifeworks.nl/retraite en op www.lasangonera.nl

