18 - 20 november 2016

Mindfulness weekend limburg
“Het licht van aandacht“

Heb je behoefte aan een weekend met aandacht voor jezelf, hier-en-nu? Een
weekend dat je uitnodigt helemaal aanwezig te zijn, van moment tot moment
…. Het verleden en de toekomst even te laten voor wat ze zijn ….
Vriendelijkheid, mildheid, je innerlijke landschap verkennen, aandacht voor
je grenzen, je handelingen …. Ze zijn in het programma verweven en helpen
je je aandacht te richten
Yoga en (diverse vormen van) meditatie zijn een belangrijk onderdeel van
het weekend
Ben je benieuwd? Schrijf je dan in voor dit Mindfulness weekend!
Iedereen is welkom met of zonder meditatie ervaring.
begeleiding door Hennie Gelauf en Rinske van der Harst
De kosten voor dit weekend bedragen €250 inclusief maaltijden en twee
overnachtingen. Opgave naar keuze via Hennie Gelauf 0316-547100, Rinske
van der Harst 06-24769556 of Alandi Retreat Site, Kloosterstraat 8a, Steijl.
Tel. 077-3268219.

Ik adem in en kom tot rust
Ik adem uit en glimlach
Thuisgekomen in het nu
Wordt dit moment een wonder
Thich Nhat Hanh

Zie ommezijde voor praktische informatie

Praktische informatie

De docenten
Hennie Gelauf is mindfulness en yogadocente en heeft een eigen Yogacentrum
“De Zon” in Lobith.
Rinske van der Harst is mindfulnessdocente en mindfulnesscoach, werkt bij de
overheid en heeft een eigen centrum Scheppend Hart in Haarlem.
www.scheppendhart.nl

Programma en begin- en eindtijd
Vrijdag 18 november ben je welkom vanaf 19.30, maar je mag ook eerder
aankomen. Start avondprogramma is om 20.00 uur. Op zaterdag en zondag
starten we om 6.45 uur met yoga en/of meditatie. Het programma wordt overdag
afgewisseld met meditatie, beweging, rust en vrije tijd, seva (ofwel: belangeloze
dienstbaarheid; je verricht concrete werkzaamheden in en om het huis op een
aandachtige manier). Het programma eindigt op zondag 20 november om 16.00
uur. Als je wilt kunnen we je een overzicht van de dagindeling sturen.

Overnachting, locatie en ontvangst

De retraite vindt plaats in Alandi Retreat Site. Alandi is gevestigd in een vleugel
van een groter klooster in het Limburgse plaatsje Steyl, gelegen aan de Maas. De
praktische organisatie is in handen van Micha en Jaan Stemerding die iedereen
een warme ontvangst bereiden. Overnachting vindt plaats in eenvoudige één- of
tweepersoonskloosterkamers. De maaltijden zijn vegetarisch en al het eten en
drinken, en de overnachtingen, zijn bij de kosten inbegrepen. Het weekend is
alcoholvrij. Zodra je je hebt opgegeven ontvang je informatie over wat je mee moet
nemen. Voor meer informatie over Alandi, zie www.alandi.org.

