
Z O N D A G  8  J A N U A R I  D A G  R E T R A I T E

 BEWEGEN NAAR RUST

Datum:   Zondag 8 januari 2023
Tijd:       10.00 – 17.00 uur
Locatie:  In de Yurt aan de rand van het bos in de tuin van mijn 
              praktijk aan Donkerstraat 17 in Heesselt                      
Prijs:       € 95,- incl btw 
Neem je zelf lunch mee? Ik zorg voor een zelfgemaakte soep en 
 er staat water, thee en wat lekkers voor je klaar. 

KOM JE OOK?
AANMELDEN VIA CONTACT@SANDIPA.NL



Deze dag staat in het teken van jou! 
In de veilige bedding van de Yurt, beweeg je deze
dag naar de rust in jezelf. We nemen de tijd om door
middel van lichaamsgerichte oefeningen, dans,
meditatie en deelmomenten te ervaren hoe jij je, met
al wat is, kan bewegen naar de rust in jezelf. 

"INNERLIJK BEWEGEN NAAR EEN
PLEK WAAR JE NIKS HOEFT"

WAT GAAN WE DOEN?
Mijn naam is Sandipa van Bruggen. Als Primal Rebirth
Therapeut geef ik in mijn praktijk in 
Heesselt individuele lichaamsgerichte 
(psycho)therapeutische sessies. 
Tevens begeleid ik met veel plezier 
groepsactiviteiten waarbij 
bewustzijnsverruiming en innerlijke 
groei centraal staan. 

WIE BEN IK?

PRAKTISCH

AANMELDEN
Aanmelden kan door een mail te sturen naar
conact@sandipa.nl of door hier te klikken en het formulier
onderaan de pagina in te vullen. Aanmelding gaat in
volgorde van binnenkomst. Wanneer de groep vol zit, kan
ik je naam op de reservelijst plaatsen en krijg je bericht
wanneer er een plek vrijkomt.

Maximaal 10 deelnemers
Datum:  Zondag 8 januari
Tijd:       10.00 - 17.00 uur
Locatie: Yurt aan de rand van het bos in de tuin van mijn
praktijk aan Donkerstraat 17 in Heesselt
Cadeau aan jezelf: € 95,- incl. btw
Neem je zelf je lunch mee? Ik zorg voor zelfgemaakte
soep en er staat water, thee en wat lekkers voor je klaar.

www.sandipa.nl

WAT NEEM JE MEE NAAR HUIS?
Rust en ontspanning
Inzicht in waarom je bij de rust in jezelf weg blijft
of gaat
Een bewuste ervaring van wat rust je geeft
Tools die je helpen om terug te keren naar de
rust in jou
En je hebt ervaren hoe het voor je is om je door
groepsgenoten te laten spiegelen, inspireren en 
 in hun bijzijn te ontspannen.

VOOR WIE?
Wanneer je behoefte hebt aan meer rust, is deze dag
er voor jou. Je hoeft geen ervaring te hebben met
lichaamswerk, dans of meditatie. Je bent welkom,
met alles wat er is en gewoon zoals je bent. 

https://sandipa.nl/agenda/
https://sandipa.nl/retraitedag-bewegen-naar-stilte/
http://www.sandipa.nl/

