SILENCE THROUGH
BREATH & SOUND RETREAT
3 DAAGS RETREAT
9/12 SEPTEMBER

@ POP UP GLAMPING RØSTIG
HOSTED BY HÉDI CARLEE

Lief mens!

Graag vertel ik je meer over ons heartopening retreat.....3 dagen lang jezelf
onderdompelen in vreugde, puurheid
en de helende kracht van mantra's en
adem....thuiskomen...Voel jij 'm al?

Hédi Carlee
Liefs,

SLUIT EVEN JE OGEN
en zie je zelf zitten…
heerlijk ontspannen met de zon op je bol voor jouw oh
zo leuk ingerichte tent.
Je bent op een magische plek, midden in de natuur,
aan het glinsterende water van rivier De Linge.
Je hebt net heerlijk mantra’s gezongen en je lijf zoemt
nog na van de harts-verwarmende en hart-openende
frequenties van de mantra’s…
Je geniet van de stilte.
Je bent thuis…in jezelf.

GA JE MET ONS MEE?
Ben je toe aan rust, pure vreugde en een diepe
verbinding met jouw mooie zelf?
Ontdek dan de kracht van mantra zingen en ademwerk
tijdens een uniek retreat: 3 dagen en 3 nachten in pure
BLISS!

WAT GAAN WE DOEN, DEZE 3
DAGEN?
Singing Circles, (actieve & klank) meditatie, ware stilte
ervaren, lichaamswerk, transformerend ademwerk,
massages, ijsbaden (o.v.b), Kirtan, dansen,
verdiepende één op één sessies, bijzondere workshops
lekker de sauna in & hot tub (midden in het bos) &
mooie, onvergetelijke ontmoetingen
op de leukste pop-up glamping van Nederland.

Begint jouw hart
al sneller te kloppen?
Je zou het in de waan en in het ‘rumoer’ van de dag zomaar
vergeten: de krachtige werking van stilte….
Stilte is de ruimte waar jouw antwoorden liggen.
Mantra zingen brengt je naar die stilte.
De helende frequenties van de mantra’s vormen de sleutel naar
je hart, een proces wat tot een dieper bewustzijn en
zelfrealisatie leidt.
Lichaamswerk, ademwerk en meditaties zorgen voor
transformatie & intergratie en verankering van deze helende
klanken.

Dompel jezelf onder in deze
heerlijkheid
Op een unieke plek, gewoon in Nederland; ligt
camping RØSTIG. Een magische plek, midden in
de natuur met ingerichte tenten, voorzien van
houtkachel en vuurkorf...Aan een steiger ligt jouw
eigen kano...
Geniet van Wellness, de fijne sfeer en goed eten.
Zeg ja tegen dit fijne en unieke retreat met de
beste teachers, heerlijke massages, ruimte voor
één op één sessies, lekker en gezond eten en veel
vrije tijd!

SILENCE THROUGH BREATH & SOUND
RETREAT
i.s.m
GLAMPING RØSTIG
9-12 sept

De investering bedraagt € 699,Ben je ondernemer? Dan is dit exclusief BTW
Betalen in termijnen is mogelijk.
N.B. Indien je een JA voelt, maar de prijs voor jou lastig is i.v.m. jouw
financiële draagkracht, neem dan contact met ons op, zodat we samen
kunnen kijken wat er mogelijk is!

FAQ
1. Hoe lang duurt het? Vanaf hoe laat tot hoe laat? Vrijdag
ben je vanaf 16u welkom, maandag zwaaien we om12u
iedereen met vol en verwarmd hart uit!
2. Kan ik langer blijven op de glamping? Dat is helaas niet
mogelijk.
3. Deel ik mijn accomodatie? Ja, je slaapt met twee personen
in een tent.
4. Zitten er nog aanvullende kosten aan vast? Bijvoorbeeld
als ik daar wil kanovaren etc op de Glamping zelf? De
kano's en wellness zijn inclusief. De massages van onder
andere Denise en de één op één sessies met Hédi - of de
andere teachers - neem je af voor 50 Euro. De ijsbad
workshop is optioneel en tegen extra betaling.
5. Wat zijn de verschillende accomodatiemogelijkheden? Je
slaapt in een fijn ingerichte tent met houtkachel en
koelkast. Douche en wc zijn apart, neem dus je badjas +
slippers mee:)
6. Kan ik met mijn gezin of partner komen? (Mijn partner heeft
geen zin in het retreat-programma en wil zijn eigen ding
doen) Nee, dat is niet mogelijk.
7. Zit er een maximum aantal mensen aan jouw retreat? We
ontvangen met open hart en champagne 28 deelnemers.

FAQ
8. Hoe weet ik of ik ook alles kan meedoen op het retreat?
Wanneer je fysieke beperkingen hebt, dan horen we dat graag
en bespreken we jouw mogelijkheden.
9. Wat moet ik inpakken? Fijne, makkelijke kleding waarin je
eenvoudige Yoga oefeningen kunt doen, lekker in beweging
en vies (en nat) kan worden. Een waterfles. Badjas. Een fijne
deken of omslagdoek. En natuurlijk jouw liefdevolle energie en
vrolijke sprankels!:)
10. Is er WIFI? Yes, maar we stimuleren je om zo min mogelijk
gebruik te maken van jouw telefoon.
11. Is er een mogelijkheid tot veganistisch eten? In overleg.
12. Is het voor gevorderden of beginners? Voor beide.
13. Is het in het NL? Ja.
14. Wie zijn de teachers tijdens het retreat? Hédi staat garant
voor de mantralalala’s, maar er worden meer zangers
uitgenodigd. Daarnaast wordt er op dit moment een prachtig
team van teachers, spaceholders en mensen met gouden
handen gevormd, die bekwaam zijn in o.a. energetische
massage, Shiatsu en Cranio Sacrale therapie. We stellen de
hosts hieronder aan je voor.
15. Is het inclusief eten en drinken? Er wordt voor ontbijt,
lunch diner en water en thee gezorgd. Precieze details over
het eten volgen nog. Maar dat ontbijt, lunch en diner inclusief
zijn staat als een huis, én dat het lekker zal zijn, lijdt absoluut
geen twijfel! Begin maar vast met watertanden...
16. Betaal je ook apart voor het mantra zingen en mediteren
e.d? Nee, je betaalt alleen extra voor de één op één sessies
met de hieronder voorgestelde teachers. Je kunt je plekje van
te voren reserveren, zodat je ook goed overzicht hebt over de
kosten. De ijsbadworkshop is ook optioneel, ook deze kun je
van te voren wel of niet reserveren. We hebben hier nog geen
prijs voor maar zodat we dit rond hebben weet jij het ook : )

Jij bent in onze handen

Hédi Carlee
Hédi Carlee (Renée) is samen met Denise de initiatiefnemer van
dit fijne retreat. Hédi, met haar helende & hartverwarmende
gouden stem, brengt de eeuwenoude mantra’s op haar eigen
verfrissende manier. Haar klanken, verweven met warme
popmuziek en singer-songwriter invloeden, openen je hart en
nemen je mee naar stilte.…
In afstemming met de energie die ontstaat in een samenzijn, voelt
ze haarfijn aan hoe ze eenieder één voor één naar hun eigen
ruimte van Zijn brengt. Ze neemt je mee naar grote hoogtes in
hemelse sferen, maar zorgt met haar Rotterdamsche nuchterheid
en humor ook weer voor een fijne zachte landing. Tijdens het
retreat bewaakt ze het veld, verzorgt ze Singing Circles en
klankmediaties, en kun je bij haar terecht voor haar vlijmscherpe
één op één sessies stembevrijding of manifestatiekracht
(reserveer op tijd!) en zal ze samen met haar band een optreden
(of twee) verzorgen.

Denise Geerlings

Tijdens het retreat is
er de mogelijkheid om
fijne massages of
inspirerende één op
één sessies af te
nemen tegen een
betaling van 50 Euro bij
onze teachers:

Denise Geerlings is co-host, spaceholder en energetisch
masseur. In haar werk past ze Quantum Touch toe. Wie wel
eens overgeleverd is geweest aan de handen van Denise zal
deze niet anders omschrijven dan ‘magisch’. Denise haar
hooggevoeligheid en fijnbesnaarde intuïtie maakt dat ze een
krachtige bewaker van energie is. Ze heeft een passie voor
ruimtes neerzetten in een omhullende energie. Verder
begeleidt ze actieve meditaties en is ze een energetische
gastvrouw die iedereen thuis zal laten voelen.

Jelle Schipper
Jelle verzorgt met zijn muzikanten een opzwepende en
vreugdevolle kirtan sessie. Daarnaast is Jelle als spaceholder
aanwezig en zorgt hij voor een veilige sfeer en bedding. Ook
geeft hij een transformerende ademworkshop. Hij schijnt licht op
hoe je in tederheid jouw waarheid kunt ontmoeten, los van alle
overtuigingen die opgebouwd zijn. Zelf zegt hij over zijn manier
van werken: “dit is mijn passie, dit is mijn natuur die ik inbreng.
Als ik werk met mensen gaat er energie stromen. Ik bied een
veilige space, of gevoels-omgeving om te omarmen met alles wat
er nu is. Wanneer je de stukken die je vanuit het donker
beïnvloeden gaat herkennen, zien en ontmoeten, kan jouw
levensenergie weer gaan stromen.”

Donata van der Rassel
Donata van der Rassel heeft haar eigen
boekenuitgeverij AURORA. Hier vinden
bewuste boeken een plek, maar daarnaast is
ze ook esoterisch astrologe. Eigenlijk was ze
van jongs af aan altijd al geïnteresseerd in de
zin van ons bestaan en de kosmos; best een
serieus kind dus eigenlijk ;) Inmiddels geeft ze
online cursussen over spiritualiteit en
publiceert ze boeken. Op het retreat kun je bij
Donata terecht voor een astrologische 1:1
sessie. Hierbij kijkt ze in het bijzonder in jouw
geboorteradix naar de esoterische punten die
iets vertellen over je zielenmissie en doel in dit
leven.

Cora Verhagen
Cora houdt zich bezig met kunst en de kunst
van het leven. 'Het is lastig om het in een
hokje te plaatsen, maar buiten de hokjes leven
op mijn eigen manier, is precies waar mijn joy
ligt. Tijdens het Silence Through Breath &
Sound breng ik je mijn yoga nidra meditaties,
maak ik intuïtieve zielstekeningen en kun je
genieten van mijn rustgevende
videoprojecties.’

Marja Pullens
Marja Pullens werkt als (klank)healer en
reader in haar praktijk Boom & Stroom waar
bewustwording door voelen centraal staat.
Laat je onderdompelen in de magische wereld
van klanken en trillingen van niet-alledaagse
instrumenten zoals gong, klankschalen, ratels,
oceaandrum. Liefdevol stemt ze af op jou en
neemt ze je mee op een reis naar je
binnenwereld, uit je hoofd naar je hart. Haar
Sound healing journeys werken als een
energetisch medicijn.

Simone Wopereis
Simone Wopereis is een specialist in het herkennen van chronische
stress en deze omzetten via energetisch werk. Ze is zacht en
doortastend gelijk vanwege haar scherpe blik en grote hart. Als coach
en trainer werkt ze in haar praktijk Refinding o.a met the Emotion Code
van Bradley Nelson. Hierbij worden vastzittende emoties opgespoord
en uit je energiesysteem bevrijdt. Refinding staat voor het terugvinden
van levenslust, rust en positiviteit. Tijdens het Silence Through Breath
& Sound Retreat kun je bij haar terecht voor een één op één sessie
waarbij ze middels The Emotion Code opgeslagen emoties vrijmaakt.
Daarnaast verzorgt ze ook opstellingen via de opstellingsmethode van
Franz Ruppert. Dit kan zowel in een 1 op 1 sessie, als in een groep.

Marije Ruijter
Marije geeft je stem expressie!
Er is geen goede of foute klank, maar slechts de
intentie om je stem vrij te laten om geluid te
maken dat op dit moment bij jou past. Als je
stem vrij klinkt kan alles beter stromen en als
alles beter stroomt is er ruimte voor heling, voor
verbinding en voor een fijner leven.
Wil jij je ware stem ontdekken? Tijdens het
retreat kun je bij Marije de Ruijter terecht voor
een één op één sessie. Het is haar missie om
met behulp van het klinken van je stem bij te
dragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en
transformatie.

Brigith van der Hoek
Sta stil en voel! Dát is het motto van haptonoom Brigith.
In haar praktijk (feelenleef.nl) ontmoet zij dagelijks mensen die
denken en voelen met elkaar verwarren en de balans tussen deze
twee vaak volledig kwijt zijn. Door middel van aanraking, oefening
én gesprek plaatst Brigith je gevoel en gevoelens in het juiste
perspectief en samen met haar breng je denken en voelen weer in
balans.
Tijdens de 1-op-1-sessie ga je bij Brigith op haar bank: Hoor jij wat
jouw lijf je écht zegt? En luister je er ook naar? Door naar je lijf te
luisteren en ruimte te maken voor alles wat daarin zó voelbaar is,
verdiep je de verbinding met jezelf. Kies jij voor deze sessie dan
weet je één ding zeker: Brigith laat jou luisteren naar wat jouw
lichaam je te vertellen heeft. En handig om te weten: Je lijf liegt
nóóit ;-)!

Mieke van den Berg
Mieke helpt in haar praktijk 'Down to earth' mensen weer in
hun kracht te zetten met een bijzondere vorm van massage:
Shiatsu; letterlijk betekent dit: ‘druk met de vingers’.
Shiatsu is een therapeutische massagetechniek haar
oorsprong kent in China. Shiatsu heeft een positieve invloed
op jouw lichaam en geest. Ook bevordert de therapie het
lichaamsbewustzijn, de lichaamshouding en levensstijl en
leert het je eerder te luisteren naar de signalen die je lichaam
geeft. Shiatsu werkt preventief: je hoeft geen klachten te
hebben om de heilzame werking ervan te ervaren. Maar ook
als je wel klachten hebt, kan Shiatsu helpen om deze te
verminderen en je lichaam weer in balans te brengen.

Kim Richardson
Kim kwam ruim 10 jaar geleden in contact met de rustige en meditatieve
vorm van yin yoga en was meteen verliefd. "Even uitloggen en je richten
op je binnenwereld in totale ontspanning. Na een Yin-les voel ik me
lichamelijk fitter en emotioneel stabieler. Ik ben de opleiding gaan volgen
voor verdieping in mijzelf maar ook om deze ultimate self-care te
verspreiden. Bij Yin Yoga richt je je aandacht op de ontspanning van je
spieren en het dieper gelegen bindweefsel. Door je bindweefsel op een
zachte manier te rekken kan de Chi (levensenergie) beter door je lichaam
stromen. Dit heeft een positief effect op je totale welzijn. Daarnaast neem
je hetgeen je op de mat leert over jezelf verder mee in je dagelijks leven.”

Hédi Carlee

CONTACT:

info@hedicarlee.com
www.hedicarlee.com

