
IET WEEKEND IN BELGIË

MEDITATIES \ HEALING CIRCLES \ ZALIGE IET PROCESSEN \ SUNSET DANCE \ HELENDE WANDELINGEN \ LIEFDEVOLLE AANDACHT \ SLAPEN IN DE NATUUR 

RUST, PLEZIER, LIEFDE, BEWUSTZIJN, ENGELENENERGIE

Van vrijdag 11 juni 15.00 uur tot

zondag 13 juni 16.00 uur



Vrijdag 11 juni
 

15.00 – 18..00 uur

Je bent welkom vanaf 15.00 uur zodat je in

alle rust en met plezier jouw eigen, zalige plek

kunt creëren waar jij dit weekend heerlijk tot

jezelf komt. 

 

18.00 – 19.30 uur

We zitten aan lange tafels waar we met

elkaar een heerlijke, lichte avondmaaltijd

nuttigen. Nadat we met elkaar de afwas

hebben gedaan, beginnen we met het

avondprogramma. 

 

19.30 – 22.00 uur 

Welkomstceremonie: in de openingscirkel

openen we dit mooie IET-weekend, ontvang

je de eerste herinwijding, werken we met de

engelen samen en laat je achter wat je niet

meer dient.

 

22.00 – 23.00 uur

We ruimen onze spullen op, kletsen nog wat

en vertrekken langzaamaan naar onze

slaapplek om de nacht door te brengen in de

stilte van de natuur. 
 

 

Zaterdag 12 juni
 

08.30 – 09.30 uur

Samen nuttigen we het uitgebreide ontbijt aan

de lange tafels. Als we alles hebben afgeruimd,

starten we het dagprogramma met een zalige

healing circle. 

 

10.00 – 15.00 uur 

Dit weekend is helemaal voor en van jou en alles

wat je wilt helen, zal geheeld worden. Healing

ontvangen en geven is wat in dit dagdeel

centraal staat. Met voldoende ruimte voor

vragen over de theorie en zelf oefenen. Ook is er

ruimte om persoonlijke stukken die zich

aandienen aan te kijken. 

 

15.00 – 16.00 uur

We doen een late lunch, natuurlijk healthy en

voedend voor lichaam en ziel.

 

16.00 – 17.30 uur

Tijdens de helende wandeling in het Mariapark

zul je de helende kracht van de natuur ervaren.

Laat je raken door deze bijzondere plek en steek

een kaarsje op voor jouw dierbaren in een van de

Mariakapelletjes.  

 

17.30 – 20.00 uur

Vrij programma. Ervaar de stilte, kom tot elkaar

op zielsniveau, geniet van de zon, lig in het gras

en voel de kracht van de aarde en het

universum. Je hebt in dit tijdsbestek alle vrijheid

en tijd om te doen wat goed voor jouw ziel is. 
 

Zondag 13 juni

 

08.30 – 09.30 uur

We ontbijten natuurlijk weer aan de lange tafels.

Nadat we gezamenlijk de afwas hebben gedaan,

beginnen we met het dagprogramma. 

 

10.00 – 14.00 uur 

Vanuit de healingcircle gaan we in 2-tallen

werken en geven én ontvangen we van elkaar

een complete zieledoelbehandeling, zodat je

volledig opgeschoond, uitgerust en voorzien van

de heerlijke engelenenergie jouw pad kunt

vervolgen. 

 

14.00 – 15.00 uur

Met elkaar ruimen we de tentjes op, zorgen we

dat alles weer netjes is zodat we nog eenmaal

een prachtige healingcircle kunnen ervaren

voordat we weer huiswaarts gaan. 

 

15.00 – 16.00 uur

Eindceremonie. In onze laatste healingcircle

sluiten we liefdevol dit helende weekend af. 
 

Vervolg zaterdag 12 juni

 

20.00 – 22.00 uur 

Sunset Dance Meditatie.

We gaan dansend/mediterend de nacht in.

Vanuit de healing circle, gevuld met allemaal

hartstralen en op je blote voeten genieten

we van de ondergaande zon... 

PROGRAMMA



PRAKTISCHE INFORMATIE

MEDITATIES \ HEALING CIRCLES \ ZALIGE IET PROCESSEN \ SUNSET DANCE \ HELENDE WANDELINGEN \ LIEFDEVOLLE AANDACHT \ SLAPEN IN DE NATUUR 

 

- Vanaf Amsterdam is het ongeveer 5 kwartier rijden;

-Je neemt je eigen tentje en toebehoren mee (slaapzak, handdoek etc);

- Er is in het prachtige Tiny house een douche en wc beschikbaar, maar hé… we leven een weekend in de natuur, dus we willen je vragen het douchen zo

beperkt mogelijk te houden;

- Er is plek voor 10 personen; 

- Boek je voor 15 april dan is de prijs voor dit fijne weekend € 279,= waarbij je meteen de helft betaalt. De andere helft betaal je voor 15 mei;

- Boek je tussen 15 april en 15 mei ,dan betaal je in een keer € 329,=;

- Wil je gebruik maken van de hottub of de sauna, dan betaal je ter plekke € 10,= .


