
Ook	  in	  2016	  aangeboden!	  

	  
5	  daagse	  retraite	  

In	  het	  hart	  van	  meditatie	  
	  

Van	  zondag	  22	  tot	  en	  met	  vrijdag	  27	  mei	  2016	  
Epidaurus,	  Griekenland	  

	  
Dr.	  Indah	  Courtens	  

	  
	  

There	  is	  something	  beyond	  our	  mind,	  
which	  abides	  in	  silence	  within	  our	  mind.	  

Kena	  Upanishad	  
	  

When	  you	  let	  yourself	  become	  quiet,	  when	  you	  settle	  into	  the	  breath,	  
	  you	  find	  yourself	  in	  the	  heart.	  

Gurumayi	  Chidvilasananda	  
	  

	  
	  
Welkom	  op	  de	  voorjaarsretraite	  waar	  we	  gaan	  mediteren	  in	  

de	  rust	  en	  schoonheid	  van	  Epidaurus	  in	  Griekenland.	  
	  
	  
	  
Plaats	  van	  cultuur	  en	  genezing	  
	  
Epidaurus,	  in	  het	  noordoosten	  van	  de	  Peloponnesos,	  is	  bekend	  om	  het	  
nabijgelegen	  Griekse	  heiligdom	  van	  Asclepius,	  de	  God	  van	  de	  geneeskunde.	  
De	  helende	  energie	  van	  het	  heiligdom	  is	  nog	  steeds	  voelbaar	  in	  dit	  gehele	  
gebied.	  We	  laten	  ons	  inspireren	  door	  wat	  er	  in	  het	  gebied	  en	  de	  natuur	  
aanwezig	  is.	  We	  mediteren	  en	  wandelen,	  en	  dringen	  diep	  door	  in	  het	  
spirituele	  klimaat	  van	  het	  heiligdom	  en	  het	  theater	  van	  Epidaurus,	  het	  best	  
bewaarde	  theater	  uit	  de	  Griekse	  oudheid	  dat	  verbonden	  was	  met	  Asclepius,	  
en	  symbool	  voor	  harmonie.	  We	  bezoeken	  ook	  natuurplaatsen	  zoals	  de	  
geneeskrachtige	  bron	  van	  het	  Asclepius	  en	  wandelen	  over	  een	  eeuwenoud	  
pelgrims	  pad.	  

	  
Iedere	  dag	  heeft	  een	  eigen	  thema	  en	  kent	  een	  uitgebalanceerd	  ritme	  van	  
beweging	  en	  rust	  om	  zo	  optimaal	  mogelijk	  in	  de	  stilte	  van	  onze	  gedachten	  
te	  komen.	  We	  gaan	  ontdekken	  dat	  alles	  aanwezig	  is	  om	  oude	  patronen	  los	  te	  



laten,	  nieuwe	  inspiratie	  op	  te	  doen	  en	  ons	  af	  te	  stemmen	  op	  het	  eigen	  hart	  
in	  het	  dagelijks	  leven.	  
	  
	  
Ons	  verblijf:	  Artisa	  
	  
Het	  verblijf	  in	  Artisa	  is	  een	  verademing.	  De	  natuurlijke	  omgeving	  en	  het	  
mediterrane	  klimaat,	  het	  licht	  en	  de	  stilte	  nodigen	  uit	  tot	  meditatie,	  
creativiteit,	  rust,	  heling	  en	  het	  delen	  van	  ervaringen.	  Het	  complex,	  dat	  
volledig	  tot	  onze	  beschikking	  staat,	  bestaat	  uit	  10	  ruime	  studio’s	  met	  eigen	  
badkamer,	  kitchenette	  en	  groot	  privé	  balkon	  met	  uitzicht	  op	  zee.	  De	  grote	  
tuin	  vol	  bloemen	  en	  een	  boomgaard	  met	  sinaasappel-‐,	  citroen-‐	  en	  
olijfbomen	  biedt	  direct	  toegang	  tot	  het	  aangrenzende	  privéstrand	  en	  de	  
zee.	  	  
	  
	  
Programma	  
	  
We	  staan	  vroeg	  op	  en	  beginnen	  de	  dag	  met	  yoga	  en	  meditatie	  in	  de	  tuin	  van	  
ons	  verblijf	  onder	  de	  olijf-‐	  en	  sinaasappelbomen.	  Na	  het	  rijkelijke	  ontbijt,	  
eveneens	  in	  de	  tuin,	  gaan	  we	  op	  pad.	  We	  lunchen	  ofwel	  in	  ons	  verblijf	  of	  
nemen	  extra	  proviand	  mee	  voor	  onderweg.	  We	  zullen	  de	  ochtenden	  veel	  in	  
stilte	  verblijven.	  
In	   de	   middag	   is	   er	   tijd	   voor	   rust	   en	   ontspanning	   en	   het	   uitwerken	   van	  
individuele	  opdrachten.	  Dit	  kan	  in	  je	  eigen	  kamer	  of	  balkon,	  in	  de	  schaduw	  
van	  de	  bomen	  in	  de	  tuin	  of	  op	  een	  zonnebed	  aan	  het	  privé-‐strandje.	  

In	  de	  namiddag	  vervolgt	  het	  programma	  met	  meditatie	  en	  het	  delen	  van	  de	  
ervaringen	  van	  de	  dag.	  We	  sluiten	  de	  dag	  af	  met	  een	  heerlijk	  Grieks	  diner.	  

De	   uitstapjes	   en	  wandelingen	   die	  we	  maken	   zijn	   niet	   zwaar	  maar	   vragen	  
wel	  goed	  schoeisel	  en	  een	  klein	  rugzakje.	  

	  
De	   kosten	   voor	   het	   gehele	   programma,	   inclusief	   privé	   studio	   en	   alle	  
maaltijden:	  850	  euro.	  

Om	  verzekerd	  te	  zijn	  van	  inschrijving	  vraag	  ik	  een	  aanbetaling	  bij	  
inschrijving	  van	  250	  euro.	  De	  overige	  600	  euro	  graag	  overmaken	  voor	  15	  
april	  2016.	  	  
	  
Voor	  aanmelding	  en	  het	  inschrijfformulier	  mail	  naar:	  
lotus@lotuslifecoaching.nl	  



	  
De	  vlucht	  naar	  Athene	  en	  tranfer	  tussen	  Athens	  Airport	  en	  Artisa	  	  komen	  
voor	  eigen	  rekening.	  Hoe	  eerder	  je	  boekt	  hoe	  goedkoper	  de	  vlucht.	  
	  
Ik	  raad	  iedereen	  aan	  om	  dezelfde	  vlucht	  te	  nemen.	  De	  beste	  optie	  is	  via	  
Transavia	  vanaf	  Eindhoven.	  
Heenreis	  op	  22	  mei	  om	  07.15	  uur.	  Aankomst	  in	  Athene	  om	  11.30	  uur.	  
Vandaar	  reizen	  we	  met	  ons	  allen	  met	  een	  taxi-busje	  naar	  Artisa.	  
Terugreis	  op	  27	  mei	  om	  20.40	  uur.	  Aankomst	  in	  Eindhoven	  om	  23.00	  uur.	  

	  
	  

	  
Dr.	  Indah	  Courtens	  is	  lifecoach	  en	  geeft	  sinds	  2008	  persoonlijke	  consulten	  en	  trainingen	  
op	  het	  gebied	  van	  bewustzijn	  en	  meditatie.	  Zie	  voor	  meer	  info:	  www.lotuslifecoaching.nl.	  
Tel:	  06-‐36216149.	  Javastraat	  104A,	  6524	  MJ	  Nijmegen.	  KvK:	  09187358	  


