
Kom tot rust en ontmoet de stilte in jezelf tijdens een heerlijke week 
met zachte yoga,meditatie, natuur en puur eten in Noord-Frankrijk. 
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DE  ST ILTE  IN  JEZELF
Deze retraite in de herfst no-
digen we je uit met de natuur 
mee te bewegen, te verstillen 
en zo tot rust, inzicht en stilte 
te komen. Een warme week in 
de herfst, helemaal voor jezelf!

OVER DE  RETRAITE 
Yoga & ademoefeningen, en 
meditatie in de ochtend zijn 
vast onderdeel van de pro-
gramma. Daarnaast zullen 
er momenten van (begeleide) 
ontspanning en zelfreflectie 
zijn. Stilte en klank, als object 
van aandacht, vormen de in-
spiratie van deze week. Naast 
het programma is er genoeg 
tijd om te doen en laten waar 
je behoefte aan hebt. 

MARIEKE  POOS
is werkzaam in haar 
eigen yoga en medita-
tie praktijk; ‘Aandacht 

& Eenvoud’, geïnspireerd door 
de diverse yogaopleidingen 
en het subtiele samenspel van 
lichaam en geest. Rust, zacht-
heid, openheid en aandacht, 
evenals de helende werking 
van de natuur, vormen de 
belangrijkste ingrediënten van 
haar werk en aanpak. 
 

L O T T E  P E T E R S 
deelt met aandacht en 
plezier haar passie voor 
yoga, massage, cranio-

sacraal werk, heartfulness en 
voeding. Daarnaast uit ze zich 
in schrijven, en vindt ze jaarlijks 
inspiratie in Azië.

PRAKTISCH 
Kosten voor de retraite zijn 
575 euro, incl. verblijf, maaltij-
den en programma. Bij on-
voldoende financiële draag-
kracht is het mogelijk in aan-
merking te komen voor een 
aangepast tarief. Neem in dat 
geval gerust contact met ons 
op, voor overleg en de voor-
waarden. Serqueux ligt c.a. 
6 uur rijden van Utrecht en is 
tevens bereikbaar per trein. 

MEER INFORMATIE
www.bonneretraite.nl. 
Vragen? Mail gerust naar 
info@bonneretraite.nl 
Bellen kan ook met Marieke 
06 46105185.  

KOSTEN 
incl. verblijf 

en maaltijden
575 euron


