Gouden Godin
2 daagse retraite voor vrouwen

12 EN 13 DECEMBER BIJ ELAISA WELLNESS

Zuivering en heling door het gouden licht in ons

"Laat het gouden licht toe en je hele wezen opvullen.
Als vanzelf stroomt liefde door jou heen en raakt anderen aan.”
Een unieke retraite voor jou om te herbronnen. December, de donkerste periode
van het jaar, nodigt ons uit om te vertragen en te verstillen. Dankzij de diepe
ontspanning die we tijdens de retraite beleven en door de heilzame rituelen, zal je
de Goddelijke Vonk die jij bent, helder voelen. De Gouden Godin in jou zal herrijzen.
Het gouden licht IN ons wordt geactiveerd en zal het donker van binnenuit
verlichten. De ervaringen van deze retraite zullen doorwerken in je dagelijkse
leven: meer licht en helende energie zal door jou heen stromen. Als Lichtdrager zal
je ook anderen om jou heen inspireren en aanraken met jouw liefde.

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 Egyptische
energieën zullen ons omringen. De perfecte bedding om de gouden, stralende gloed in
jou te activeren, zodat jij alles verlicht wat donker is.

Programma
Twee volle dagen gaan we op reis met een groep van (maximaal) 12 toegewijde
vrouwen. Larissa en Rianne nemen je mee in een diep transformerende, helende
ervaring. We zakken in ons bekken, in verbinding en uitlijning met ons hart, de bron in
de aarde en kosmos. We verzorgen o.a. rituelen, meditaties, zacht lichaamswerk,
Gouden Godin ritueel, klankceremonie, Temazcal, Hathor ritueel, en een persoonlijke
healing op de high frequency chakra tables van Elaisa. Hierdoor staat de Gouden Godin
in jou op, waardoor jouw liefdesenergie en helende gaven verder zullen groeien en
andere harten zullen raken.

“Geef je maar over en ontspan, ontvang de zuivering en heling.”

Praktisch
Ultieme wellness ervaring: verblijf in hotel 11 t/m 14
december. Op 12 en 13 december is de retraite met
begeleid programma bij Elaisa (9:30-21:00u).
Kosten: €545, incl. entree Elaisa, 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 in het luxe Terhills Hotel, Maasmechelen (België). Gratis shuttle bus naar Elaisa.
ACTIE: 3 voor 2 nachten, incl. uitgebreid ontbijt. Op
eigen tijd aankomen op 11 december en vertrek op
14 december.
Geen QR code nodig.
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