
RETREAT
Totana, España





9 tot en met 13
november 2020 is
het tijd voor jou. 
EEN HEERLIJKE RETREAT IN HET
PRACHTIGE SPAANSE TOTANA. 



Herken je dit? 
Je bent gelukkig en weet al les prima te managen. .
Je beleeft in overvloed. . . .
Je eet zo gezond mogel i jk . . . .
Je leven is verrukkeluk. . .
En toch: je weet ook dat het belangri jk is om af en
toe even de stekker eruit  te trekken. Je terug te
trekken uit  je dagel i jkse werkel i jkheid. Even st i lstaan.
Opladen. Inspirat ie opdoen. Maar het komt er nog
niet van. . . .
. . . . . . Is dit  jouw moment????
 
Het even st i lstaan bi j  wie j i j  ook weer bent ,  en wat j i j
ook weer wi l t  is er meestal niet bi j . . . .  terwi j l  ju ist dat
zooooo belangri jk is .  Weer rust in je l i j f ,  energie om
je leven te leiden zoals j i j  dat wi l t ,  vr ienden te z i jn
met jezelf ,  want laten we eerl i jk z i jn: dat is de
belangri jkste persoon in jouw leven!
 
De Retreat is precies hiervoor bedoeld! Een kleine
week je terugtrekken uit  je hectische leven. En even
weer de eenvoud zien. Jezelf  voeden, letter l i jk en
f iguurl i jk .  Te genieten. Te ervaren. Te voelen wat j i j
nodig hebt.  En daarvoor k iezen. Volmondig JA
zeggen tegen jezelf!
 
Kr iebelt het al? Ik vertel  graag verder. . . .
 
 



Balans inspanning/ontspanning! 
Deze week kom je in beweging vanuit rust .  Ik geloof
in balans. Met al leen maar rust ,  kom je niet in
beweging. En met al leen maar activ iteiten kom je
niet tot ontspanning. 
Daarom heb ik voor deze week een uitgebalanceerd
programma voor jou samengesteld,  met de
volgende elementen: 
 

Overheerl i jke & gezonde voeding
We gaan paël la maken met Paco en Ino. Echte
locals die je laten z ien én proeven hoe het
authentieke recept jouw smaakpapi l len doen
sidderen van vervoering. . . .
 
Ook gaan we terug in de oert i jd.  We gaan nameli jk
op zoek naar kruiden en voeding in de natuur.  Zelf
ruiken, voelen, plukken. En daarmee bereiden we
ons eten. Terug naar de oorsprong, en dat proef je
niet al leen, dat voel je en dat voedt je tot in je
tenen! We eten veelal vegetarisch, overige
dieetwensen voldoen we graag aan.
 

Wandelen in de pure en ruige
natuur van de Sierra Espuña
De stevige schoenen aan, f lesje water mee, en we
vertrekken vanaf ons terrein de schitterende natuur
in.  We genieten van de oorverdovende st i l te.  Geen
mens komen we tegen. Wel berggeiten, roofvogels
en salamanders. Soms kiezen we voor st i l te.  En
soms voor heerl i jke gesprekken. 
 
 



Creatieve pottenbakworkshop 
Bi j  de wereldberoemde Totanese Alferer ia maak j i j  jouw
eigen schaal of kom. Letter l i jk met je handen in de klei ,
creëer je zélf  wat moois.  Een bl i jvend en tastbaar
souvenir ,  dat er eenmaal thuis voor zorgt dat je herinnerd
wordt aan deze f i jne week. Het glazuren van jouw object
maakt het helemaal af .  Voel je je trots al groeien? 
 

Yoga
Samen met de (Engels/Nederlands sprekende) yoga- en
dansdocent Jul ia zul len we ervaren hoe de f low van
bewegingen samenkomen in onze l ichamen. Voel je je
voeten al contact maken met het zand van ons
privéstrand? En met wat geluk z ien we de dolf i jnen met
ons meedoen. . . .
 
 

Kampvuur en verhalen
Verhalen vertel len is niet al leen een krachtige manier om
inzicht te kr i jgen. In een mooi verhaal bi j  het kampvuur
wordt je meegezogen, gaat je fantasie aan het werk en
ben je helemaal in het NU. Met een heerl i jk glas Spaanse
wijn in de hand maken we deze week ons eigen verhaal .
Het verhaal dat jouw vuur weer aanwakkert .  Een verhaal
om nooit te vergeten. En waarmee je opgeladen weer
naar huis gaat.  
 
 
 
 
 



Aankomst Al icante,  Alferer ia
(pottenbakkers)workshop

Wandel ing, Paël la met Paco en Ino

Yoga en dans met Jul ia ,  kampvuur en
verhalen

Alferer ia workshop, Totanese Tapas

Ochtendwandel ing Kloof van Aledo,
afsluit ing retreat en vertrek naar
luchthaven.

 



Details:
POOL CLEANING SERVICE



Altijd bezig met de kunst van het leven.
Fysiotherapeut, coach, ondernemer, inspirator,
durfal. Esther neemt je mee op reis naar jouw ware
zelf. 
 
"Esther komt door haar denkwijze en invoelende
vermogen supersnel tot de kern. Daar kan ik mee
verder!" (Mariëlle, coach)
 
"Elke keer verrast Esther mij weer met nieuwe
inspiratie die zij deelt, daar word ik blij van".
(Anne, zorgprofessional)



Esther@delevenskunstenaar.nl
06-51224401

 


