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3-daagse
retraite

USE IT!!

YOU’VE GOT
THE POWER



ACHTERGROND
Ons lichaam is zowel een bron van genot als van pijn. De wijsheid van het lichaam
is groot, veel groter dan we ons doorgaans realiseren. Daarnaast liggen al onze
ervaringen erin opgeslagen – de mooie en de pijnlijke. Door toegang te krijgen tot
de wijsheid van ons lichaam kunnen we deze inzetten voor meer vitaliteit,
heelwording en het vergroten van onze innerlijke kracht. Met meer
lichaamsbewustzijn ben je bovendien in staat tot een grotere vorm van
containment: het kunnen dragen van alle ervaringen in jezelf. Door containment
wordt je lichaam als kanaal steeds groter en soepeler, blijf je meer gecenterd door
de dag heen en kan wie je ten diepste bent meer naar voren komen.
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OPZET
In deze retraite focussen we op hoe je dit diepste Zelf (dat wat je in werkelijkheid
bent, ontdaan van afweermechanismen) meer naar buiten kunt brengen. Dat doen
we door je te laten ontdekken hoe je meer gebruik kunt maken van de vitaliteit en
levenskracht die in je lichaam huist. 
De retraite kent een vaste structuur van meditatie, ademwerk, licht lichaamswerk,
in stilte zijn maar ook opdrachten om je eigen fysiologie en oorspronkelijke
lichaamstaal te herkennen. Door het samenspel van alle werkvormen reinig je
tegelijkertijd je eigen lichaam van blokkades en imprints die je niet meer dienen.
Daarbij zullen we ook een aantal klassiekers van stal halen als de Dynamic
Meditation en Transformational Breathing. We zullen hierin heel precies werken, in
de vertraging gaan en alle tijd en ruimte nemen om in contact te komen met je
eigen persoonlijke blauwdruk. En uiteraard is zoals in al onze retraites ook goede
voeding uit de handen van sterrenkok Mirja van der Stouwe een essentieel
onderdeel van de retraite.



VOOR WIE
Deze retraite is geschikt voor mannen en vrouwen die nieuwsgierig zijn naar
meervitaliteit en levenskracht in hun eigen leven en die een verrassende reis willen
meemaken. Door de werkvormen ga je je lichaam weer als bron van je eigen
authenticiteit en aanwezigheid ervaren. Door jezelf als een open ruimte gewaar te
zijn is je lichaam zowel een sensor als een draagvlak voor al je ervaringen. Door
weer te gaan ‘wonen’ in je lichaam ontdek je hoe je altijd de ontspanning in je
lichaam kunt opzoeken ongeacht wat zich aandient in je leven. Bovendien houdt
het hebben van meer lichaamsbewustzijn je verankerd op je eigen pad zodat je
leiding houdt over je eigen leven.
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Follow the flow from within. 
Stay with the flow withinand see what’s happening. 

Wait a little longer and 
see what wants to happen 

 
~ Mooji ~
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Peer van den Berg is theatermaker,
regisseur en heeft jarenlang een
eigen theatergezelschap gehad. Hij
geeft bewegingslessen op diverse
theaterscholen en coacht studenten
in theater maken vanuit een fysieke
achtergrond. Als geen ander weet hij
met zijn observaties door te dringen
in het onbewuste effect van onze
lichaamstaal. Zijn creativiteit nodigt
uit het contact met je eigen centrum
te herstellen.

Erica Rijnsburger is meer dan 30 jaar
coach en trainer. In haar werk streeft
ze naar een verruiming van
Bewustzijn zelf waardoor gesleutel
aan de persoonlijkheid achterwege
kan blijven en onze eigen innerlijke
kracht meer kan stromen. Ze heeft
meerdere boeken geschreven en
geeft jarenlang retraites in binnen- en
buitenland. Met een combinatie van
humor en wijsheid weet ze iedereen
te triggeren naar het diepst van
zichzelf.

WIJ
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INFO OF AANMELDEN
Peer: peerberg@xs4all.nl 

Erica: erica@elenchis.nl
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KOSTEN 
€ 325,00 particulier en € 725,00 zakelijk voor de training en € 350,00 voor
verblijfskosten (je overnachtingen en alle maaltijden incl. extra’s) op basis van een
gedeelde kamer, excl. 21% BTW. 
Eenpersoonskamers zijn beperkt voorradig voor een toeslag van 57,50 excl. BTW.

LOCATIE
't Zonnehuis ligt aan de rand van Loenen (Gelderland) en grenst aan natuurgebied
‘De Loenermark’. Dit karakteristieke landhuis is omgeven door een prachtige,
bosrijke omgeving waar je heerlijk kunt wandelen en genieten van serene rust. Pure
en eerlijke voeding vormt de basis van de maaltijden en is ondersteunend voor je
proces.

DATA
Op de website staan de meest actuele data vermeld.


