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Non-dualiteit begrijpen en op een diep niveau verstaan is één. De inzichten laten
doorsijpelen in alle aspecten van het leven kan nog een behoorlijke uitdaging zijn.
Non-dualiteit leven kan alleen als we zowel wijsheid als voelend gewaarzijn
inbrengen bij alles wat er gebeurt in en rondom ons. Op het moment dat we dat
doen, lopen we ons eigen inwijdingspad – een pad van zelfacceptatie naar
zelfrealisatie. Dit gaat voorbij alle conceptuele kennis, voorbij het denken en
voorbij het bekende. Want alleen voorbij het bekende kunnen we landen in onze
essentie, in de plek waar we als vanzelf stralen. Dit pad is altijd nu.

Deze eendaagse retraite biedt meditaties, reflecties en opdrachten die het non-
duale pad concreet maken voor je dagelijks leven. Ze tonen welke delen van je Zelf
je nog onbewust afwijst of wegduwt. Ook krijg je aanwijzingen hoe deze te
integreren, waardoor je steeds meer thuiskomt in je diepste wezen. Je ontdekt hoe
je jouw Essentie kunt laten doorschijnen in alle aspecten van je leven.
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Ik reis in mijn diepste wezen om de controle over mijn
leven te verliezen en dichter bij die ene waarheid te komen:
dat het leven één groot avontuur en veranderlijk is en dat ik

mijn lot niet ken, en ineens kan ik vrijer ademhalen.
- Tessa de Loo -
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De retraite wordt gegeven door Erica
Rijnsburger en Jacqueline Steggink. 

Beiden zijn Bewustzijnscoaches en
hebben meer dan 30 jaar ervaring op
het gebied van lichaamswerk,
ademwerk, emotionele veerkracht,
mentale gezondheid en de integratie
hiertussen. Daarbinnen hebben zij
hun eigen specialismen ontwikkeld en
geven zij regelmatig retraites en
trainingen in binnen- en buitenland.

WIJ

https://www.elenchis.nl/erica-rijnsburger/
https://dereisvandeheldin.nu/jacqueline


www.elenchis.nl | info@elenchis.nl

KOSTEN 
Jouw investering voor deze dag is € 175,00 excl. BTW. 

WAAR EN WANNEER
Vrijdag 17 juni 2022 van 10.00 tot 16.30 uur in Delft.

LUNCH 
Er wordt gezorgd voor een lichte, vegetarische soep. 
Dit kun je aanvullen met het eten dat het best bij jou past op zo’n dag. 

ANNULERING 
Met veel liefde en aandacht organiseren wij onze kleinschalige events, zodat we een
ieder de aandacht kunnen geven die het proces vraagt. Je bent zeker van je plek als
je jezelf ingeschreven hebt. Na je inschrijving ontvang je een factuur voor je eigen
administratie.

Mocht je bij nader inzien niet kunnen komen, om welke reden dan ook, dan ontvang
je helaas geen restitutie. Wel kun je je plek altijd doorgeven aan iemand anders.

INFO OF AANMELDEN
Erica: erica@elenchis.nl

Jacqueline:  jacqueline@dereisvandeheldin.nu
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