
Day Retreat 
Zet de eerste stap om je dromen waar te maken! 

Follow your dreams 

Zondag  
22 april  

2018 



Hoe zou het zijn om je  
diepste verlangens te volgen en je  

dromen waar te maken?  
 

Tijdens deze retreat help ik je om ‘uit je hoofd’ en  
bij je gevoel te komen. Zodat je heel helder ervaart wat  

jouw diepste verlangens nu eigenlijk zijn. Datgene wat jij 
werkelijk wilt doen of diegene die jij werkelijk wilt zijn.  

 
Om je dromen waar te maken is het belangrijk om steeds 
weer naar je intuïtie te luisteren en het unieke ritme van 

jouw leven te durven volgen.  
 

De natuur maakt het gemakkelijker  
om in contact  te komen met je intuïtie. 

 Tijdens deze dag leer je hoe  
je dat doet. 

 
 
 

Wat je gaat doen 



 
Met geleide meditaties,  

stiltewandelingen en het toepassen van  
de symboliek en metaforen uit de natuur, 

 verlaag je je tempo en maak je ruimte om de  
stilte in jezelf te vinden. Je innerlijke wijsheid, waar 
 je altijd antwoord vindt op alle vragen die je hebt.  

 

Met deze dag zet je de eerste stap om je diepste 
verlangens te volgen en je dromen waar te maken!  

 
We werken in een kleine groep van maximaal 6 
deelnemers. Je doet voornamelijk individuele  
oefeningen, maar werkt ook af en toe samen  

met iemand anders.  
 
 
 

Wat je gaat doen 



 
Een hele dag groene wellness  

met professionele begeleiding van  
gecertificeerd natuurcoach en shinrin-yoku gids  

Natascha Boudewijn  
 

100% tijd voor jou om uit te rusten & inspiratie op te doen 
 

Geleide meditaties -  Stiltewandelingen - Oefeningen met  
symboliek & metaforen uit de natuur  

 
 Home made, veggie Greendelicious-lunch: baguette met 

hummus & kruiden, gezonde smoothie van het seizoen 
 

Samenzijn met gelijkgestemden 
 
 
 
 
 

Wat je krijgt 



 
Deze bijzondere dag vindt  

– heel toepasselijk! –  
plaats op de dag van de Aarde: 

  

Zondag 22 april 2018  

 
10.00 – ca 16.00 uur 

 
De retreat vindt plaats op een locatie in de omgeving van 
Voorschoten/Wassenaar. Zodra je hebt geboekt ontvang 

je alle praktische details voor deze schitterende dag!  
 

Meer lezen? Lees mijn artikel over het volgen 
van je dromen, klik hier! 

 
 
 

Wanneer en waar? 

https://greendelicious.nl/blog/2018/02/maak-dromen-waar/


 
Omdat ik zoveel mogelijk mensen 

 de gelegenheid wil bieden om kennis te  
maken met de Day Retreats, geldt dit seizoen een  

speciale introductieprijs. De hele dag, inclusief lunch: 
 

VAN € 99,-NU TER INTRODUCTIE VOOR  

€ 75,-!*) 
 

*) INCLUSIEF BTW VOOR PARTICULIEREN EN EXCLUSIEF  
BTW VOOR ZZP-ERS EN BEDRIJVEN  

 

Er is een beperkt aantal plaatsen van slechts 6 
deelnemers, dus meld je snel aan: 

 

KLIK HIER OM  
JE AAN TE MELDEN! 

 
 
 

Wat het kost 

https://www.nataschaboudewijn.nl/day-retreats/

