Oerbron Activatie
2 daagse retraite voor vrouwen

15 EN 16 NOVEMBER BIJ ELAISA WELLNESS

Vanuit de oerbron je zielsmissie verankeren

De Oerbron roept ons: “Kom maar thuis. Zink maar in het Zijn, in het
Oervertrouwen dat jij een oneindig krachtig wezen bent.”
Een unieke retraite voor vrouwen om te herbronnen. Vrouwen die weten dat
zij vanuit de verbinding met de Bron en de scheppende kracht van de
baarmoeder hun volste potentie kunnen leven. Een transformerende
ervaring, waarbij iedere vrouw haar eigen verbinding met de Oerbron nog
dieper zal ervaren én verankeren in het dagelijkse leven. Deze dagen zullen
niet alleen een voedend geschenk zijn aan jezelf, maar ook een waardevolle
stap in het verwezenlijken van je zielsmissie.

Plek
Elaisa is een tempel van welzijn en een bijzondere krachtplek midden in de natuur, op 2
uur rijden vanaf Utrecht. De plek omarmt je met haar geometrische vormen en
kristallen, en brengt vele oeroude culturen en ‘wisdom lineages’ samen.
De perfecte bedding om de Oerkracht in jezelf ten diepste te activeren en belichamen,
om van daaruit alles te kunnen creëren wat jouw hart en ziel verlangt.

Programma
Larissa van Beek en Rianne Sportel nemen de groep van 12 toegewijde vrouwen mee in
deze 2 daagse reis van opladen, genieten en thuiskomen in onszelf.
We zakken diep in ons bekken, in verbinding en uitlijning met ons hart, de Oerbron in
de aarde en kosmos. We verzorgen o.a. rituelen, meditaties, zacht lichaamswerk,
Oerbron Activaties, een heilzaam klei ritueel, warm water ritueel, en een persoonlijke
healing op de high frequency chakra tables van Elaisa. Hierdoor vind je een nieuwe
balans vol energie, en verbind je dieper met dat wat jou hier op Aarde brengt.

“Geef je maar over en ontspan, laat je dragen, en open voor de oneindige

Praktisch

mogelijkheden.”

Programma start 15 nov 9:30u t/m 16 nov 17:00u.
Nadien ben je vrij om in Elaisa te blijven tot
22:00u, om ontspannen alles te integreren.
Kosten: €484, incl. toegang, privé ruimtes en alle
rituelen in Elaisa. Excl. hotel en maaltijden.
Lunch en diner met verse, eerlijke en lokale
producten in het restaurant van Elaisa.
Overnachting aanbevolen in Terhills Hotel, Maasmechelen, met gratis shuttle bus naar Elaisa.
ACTIE: 3 voor 2 nachten incl. uitgebreid ontbijt bij
Terhills Hotel. Op eigen tijd aankomen op 14 nov,
en vertrek op 17 nov.
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