
Een intensieve 
eendagsretreat: 
een kans  
om te veranderen



Een-op-een werk is een veel langere sessie in een retreat, waardoor  
er tijd is voor verandering op een dieper niveau. Een retreat is de perfecte 
plaats om te reageren op een oproep van je lichaam, een symptoom,  
een observatie of een diagnose. Het is de perfecte plaats en tijd  
om dit alles te integreren en te verwerken. De dag wordt op maat  
voor je samengesteld. Je krijgt krachtige ondersteuning en aanmoediging 
voor energie en inzicht, zachte zorg in een rustige omgeving,  
een comfortabele ruimte.

Stel jezelf  de volgende vragen om te weten 
of  je klaar bent voor verandering:

Wat betekent gezondheid voor jou?
Hoe weet je wanneer je gezond bent?

Wat wil je in dit leven doen?

Het veranderingsproces blijft altijd doorlopen, maar door bewuste 
keuze en onderzoek kunnen we de kracht van verandering gebruiken  
om ons leven meer te omarmen, wat onze omstandigheden ook zijn.
Ieder mens heeft een uniek lot, een uniek plan voor dit leven  
en dit lichaam. Ik put uit de diepgaande en overvloedige hulpmiddelen  
van de Chinese geneeskunde en boeddhistische meditatie  
om behandelingen, supplementen en levensstijladvies aan te bieden  
die speciaal voor jou zijn ontwikkeld. Ze zullen je innerlijke doel en 
diepste verlangens helpen verwezenlijken, ongeacht wat het leven  
je heeft gebracht. 



Het beste medicijn 
is altijd het 
medicijn dat je 
zelf  kiest.

Na een onbevangen en open verkenning van alles wat je bent en van al je 
gezondheidsopties, zullen je keuzes worden ingegeven door verbinding, intuïtie 
en inzicht, in plaats van angst, twijfel of onrust. Zelfs bij een gecompliceerde 
of verontrustende diagnose is persoonlijke geneeskunde mogelijk. Het beste 
medicijn is altijd het medicijn dat je zelf kiest.

Je drukt een dag op de pauzeknop, zet de dagelijkse zorgen en 
verantwoordelijkheden van je wereld opzij en richt je in plaats daarvan op je 
volgende stappen, vragen en keuzes over je gezondheid en je leven.  Ondersteund 
door een diepgaande evaluatie en gesprekken, behandelingen, maaltijden, 
beweging en levensstijlveranderingen is elke retreat speciaal ontworpen om jou 
precies te ontmoeten waar je je op dit unieke en bijzondere moment in je leven 
bevindt.

Je kunt je die dag helemaal laten meevoeren in de retreatomgeving. Je 
krijgt een behandeling, een maaltijd en een speciaal voor jou ontworpen 
namiddagworkshop aangeboden.  Zoals een snelle douche of een duik in een 
bergstroompje, verfrist een dagretreat je lichaam en geest en bereidt je voor om 
wat nog zal komen met vertrouwen en helderheid te ontvangen.
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