Divine Feminine Healing Retreat
10 t/m 17 september 2022
Italië Perugia

Op een magische plek in de heuvels van Italië, kun jij
aansluiten bij dit liefdevolle en helende retreat!
In een kleine groep van gelijkgestemde vrouwen gaan we op reis naar de
diepte van onze vrouwelijke ziel. Er wordt een bedding neergezet waarin
jij kan ontspannen en de ruimte krijgt om jezelf te "ont-moeten". Een
magische innerlijke reis naar je hart en ziel. De rust en schoonheid van
deze bijzondere plek helpt om je eigen staat van zijn en rust weer op te
halen.

www.vrouwenintuitie.com
Mobiel: 06 39211620
E-mail: odithengelen@gmail.com

We verblijven in een natuurlijk en sfeervol huis in de heuvels, waar we
alles in de natuur gaan ervaren en samen zijn. Bij de spirits van de
bomen mediteren, klank activatie, soundhealing onder de sterrenhemel,
water clearing ceremonies, bevrijding van je wilde en pure vrouw met
stemwerk. Je ontvangt een inwijding in de baarmoeder Shakti energie;
we maken samen een kracht-voorwerp en dansen onze heilige dans op
moeder aarde. Verder is er alle gelegenheid om bij het zwembad te
ontspannen, in de bergen te wandelen en je mag heerlijk tussendoor
genieten van het prachtige wijdse uitzicht op de heuvels. Dichter bij de
natuur kun je niet komen!
Je gaat je in dit retreat weer herinneren wie jij bent en voelt je weer
verbonden met jouw ziel. Dit is jouw essentie en dit geschenk neem je
mee naar huis. Je ontvangt dan ook al mijn aandacht, want dit is het 1e
retreat dat ik geef met een klein groep gelijkgestemde vrouwen.
Het zal magisch en bevrijdend zijn!

Praktische info

Ontvangst: zaterdag 10 sept vanaf 18:00 met soep als ontvangst.
We geven de mogelijkheid om rustig aan te komen voor iedereen
dus is er nog geen activiteit, je mag heerlijk zwemmen en genieten
van de plek waar we verblijven. We beginnen op zondag ochtend
met het programma.
Vertrek: zaterdag 17 sept na 19:00 na het gezamenlijk diner.

Wat kun je verwachten van deze week:

Highlights

ffi

ffi

- ochtend meditatie
- dagelijkse body
awareness/heilige chakra
dans
- sharing cirkels
- water clearing ritueel
- vuur ritueel
- voorouderlijn opschonen
- baarmoeder healing
- bevrijding wilde vrouw met
stemwerk
- licht activatie met lichttaal
- soundhealing
- workshop heilig kracht
voorwerp maken
- elke avond afsluiting met
meditatie en special van de
dag
- 7 x vegan lunch
- 1 x soep bij ontvangst
- all day kruidenthee, water,
en vers/gedroogd fruit
- afsluitend diner laatste dag!

* 8:00 ochtend programma met meditatie en pranayama
* 8:30 vervolg ochtend programma body awareness reis met heilige
chakra dans
* 9:30 vegan ontbijt
* 10:30 sharing cirkel
* 11:30 chakra ritueel en jouw vrouwelijke energie herkennen
* 13:30 vegan lunch
* 15:00 middag programma (bestaande uit een activiteit of ceremonie
voor chakra healing en clearing
* 17:00 vrije tijd om heerlijk te rusten, zwemmen of zonnen
* 19:00 vegan diner
* 20:30 avond programma (kan bestaan uit meditatie een healing cirkel
of een ontspannende yoga nidra aangepast op de energie van de dag!

Vegan maaltijden
- overnacht je in het huis dan ontvang je 3x per dag een vegan maaltijd
- de maaltijd is afgestemd op zoveel mogelijk natuurlijk en pure voeding
- we nuttigen geen alcohol, ko e en gera neerde producten alles is zo
veel mogelijk vers en vegan!
- heb je allergieën laat dit dan op tijd weten zodat ik boodschappen kan
doen voor je om hier rekening mee te houden
- all day kruidenthee en kruidenwater
- slaap je ergens anders en wil je toch mee eten dat kan en kost voor 7
dagen ontbijt en diner €150,-

In dit retreat ben ik, Odith, de spaceholder voor deze week. En dit doe ik
op een unieke manier. Na 10 jaar bundel ik alles wat ik heb ervaren in
mijn pad tot lichtwerker en helen van de vrouwelijke energie in een
creatief samenspel van energiewerk, healing, ceremonies en
soundhealing. Ik neem je met vreugde en passie mee op reis naar jouw
essentie. Alles wat ik deel gaat om jouw innerljke herinnering op te
halen, te voelen wat jou raakt en wat jij nodig hebt. Dat jij weer in
verbinding mag komen met je innerlijke wijsheid, gevoel, kracht en
liefde. Expressie en bevrijding van de ziel staat centraal in hetgeen ik
door geef in deze week samen.
Wil je persoonlijk even kennis maken met mij dan kan dat! We kunnen
bellen of Skypen en kun je voelen of het past bij jouw wensen en
verlangens.
Ik kijk er naar uit om je te ontmoeten daar op die magische heuvels in
Italië!

Liefs Odith

Wil je meer weten over mij en mijn aanbod neem dan eens een
kijkje op mijn website!
www.vrouwenintuitie.com of www.odithengelen.com

 


Prijs:
- 7 dagen magisch programma met healing, transformatiewerk,
-

inwijdingen en workshops
7x vegan lunch
1x ontvangst met soep
1x afsluitend diner
all day kruidenthee, water, vers en gedroogd fruit
gebruik van zwembad en douche

€888,
Exclusief:

- 7 nachten accommodatie
- vliegticket/vervoerskosten
(tip: kom samen met de auto! Laat weten als je voorkeur hier naar uit
gaat en ik kan je in contact brengen met een andere vrouw die dit ook
wil.)

De accommodatie
Er is plaats voor 5 gasten in het huis waar het retreat wordt
georganiseerd. Je krijgt een eigen gedeelde kamer en gedeelde
badkamer.

- 1 persoon 7 nachten incl ontbijt en diner
gedeelde 2 persoonskamer met 1 persoons bedden
gedeeld huis

€ 430,-

- 2 personen 7 nachten inclusief ontbijt en diner
gedeelde 2 persoonskamer twinbed
gedeeld huis

€ 820,-

Annulering
- het retreat gaat door met een minimum aantal van 3 deelnemers
- Odith Engelen behoudt zich gezien dat het feit het recht voor, om tot

-

4 weken voor aanvang van het retreat deze te annuleren wegens
onvoldoende deelname, het voldane betaalde bedrag wordt dan
terugbetaald
annuleer je als deelnemer, dan geldt: 100% restitutie bij afzegging tot
4 weken voor aanvang, geen restitutie vanaf 4 weken voor aanvang
wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden kan niet geannuleerd
worden, het advies is dan ook om een annuleringsverzekering en
reisverzekering af te sluiten

