De Renaissance

Een Tri Angelo stilte-retraite
12/05/2017 - 14/05/2017

In België organiseert Tri Angelo een
tweedaagse stilteretraite, genaamd
De Renaissance. Een zeer intense
beleving die ons naar binnen laat
keren op een ongebruikelijke manier.
De materie wordt op een andere
wijze aangeboden waarbij de
intensiteit sterk wordt opgedreven en
het bewustwordingsproces versnelt.
Ons pad naar de stilte loopt langs de
zee, door de duinen en in het
natuurreservaat van Oostduinkerke.
We verblijven in de stiltevilla De
Lisdodde.

Villa De Lisdodde
Cottagelaan 9
8670 OOSTDUINKERKE

- Vrijdagavond 17u
Ontvangst en richtlijnen
START STILTE
Verdeling kamers
Weekendboekje: confrontatie met ego
19u
Avondmaal
NLP oefening
20u
Stille stilte
Weekendboekje

Waar je je bevindt op dit moment in
je leven of welke richting je uitgaat
is niet belangrijk. Wat wel van
belang is is dat je in beweging bent.
“Life is like riding a bicycle. To keep
you in balance you must keep
moving.”

- Zondag -

- Zaterdag 7u
Ontbijt
NLP oefening
Ankeroefeningen
Ochtendmeditatie
Lezing Bewustzijnsconcept

7u
Ontbijt
NLP oefening
Ankeroefeningen
Ochtendmeditatie
Lezing De natuurelementen

11u30
Lunch
NLP oefening

11u30
Lunch
NLP oefening

13u
Wandeling
Voorleesmoment

13u
Maken van een droombord
De 5 elementen beleven
Weekendboekje

18u
Avondmaal
NLP oefening
19u
Lezing De Kracht van Water
20u30
Stille stilte
Weekendboekje

16u
EINDE STILTE
Renaissance

Een gezonde voeding heeft een
positieve invloed op je leven
Tijdens onze stilteretraite zal
duidelijk worden hoe de drie
pijlers Voeling – Voeding Beweging invloed hebben op
het al dan niet gelukkig zijn
binnen de natuurlijke vibratie van
het leven.
Gezonde voeding komt dus
ruimschoots aan bod.
We genieten ervan en leren
waarom we moeten teruggaan
naar de essentie. Puurheid,
zuiverheid en kwaliteit. Ja, ook in
voeding.

Interesse ? Deelnameprijs is 345 euro per persoon. Inbegrepen zijn:
•
•
•
•
•

2 overnachtingen
ontbijt – lunch – avondmaal – tussentijdse versnaperingen
alle benodigdheden tijdens de retraite
lezingen
verrassingscadeau bij aankomst

Contacteer ons

Tel: 0476/ 35 31 65
Mail: triangelo@la-quercia-institute.com

