Bewust-Zijn Op Hodenpijl

Uitnodiging voor Vrouwen
om te komen ervaren!
Fysiek, energetisch en spiritueel.
14 oktober 2017
vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur
Entreeprijs € 45,00 p.p. (inclusief biologische lunch en programma)

Wij nodigen jou van harte uit om, geheel vrijblijvend, te proeven van Bewust-zijn op
fysiek, energetisch en spiritueel vlak.
Programma 14 oktober 2017:
11.00 uur koffie en thee, kennismaking en uitleg programma
12.15 uur lunch: een proeverij van de Herdershof
13.00 uur start programma in de kerk van Op Hodenpijl er zal een korte uitleg worden
gegeven over de plek waar we zijn.
Vervolgens kun je ‘proeven’ bij;
▪ Laura Karsters | Ervaar jouw creatiekracht
▪ Hilde Verhoef | Reading en healing met de Bruine Madonna.
▪ Ineke Moerman | Non-Verbale communicatie, de informatie van Vitaal-Water
▪ Bernadette van Leeuwen | Groei naar innerlijke kracht
▪ Hester Doelman | Vitaliteit in intimiteit
17.00 uur einde van het programma!
Greet Arkesteijn is verantwoordelijk voor de organisatie en jouw vraagbaak. Voor
aanmelding en vragen stuur je een mail naar greetarkesteijn@gmail.com
De kosten á € 45,00 dienen voor 10 oktober 2017 overgemaakt te zijn op
banrekeningnummer: NL50 RABO 0128 0510 86 t.n.v. Greet Arkesteijn
Alvast meer weten?
Op Hodenpijl www.ophodenpijl.nl | Greet Arkesteijn www.greetarkesteijn.nl
Hilde Verhoef www.heelde.nl | Ineke Moerman www.nonverbalecommunicatie.nu en
Vitaal Water | Bernadette van Leeuwen www.leerjewijs.nl |
Laura Karsters www.vormaanlicht.nl | Hester Doelman www.vitaliteitinintimiteit.nl

De Kerk van Op Hodenpijl
Op Hodenpijl biedt een vegetarische avondmaaltijd aan voor onze gasten voor € 22,50 (niet inbegrepen in het
programma, exclusief drankjes). De maaltijd wordt gemaakt met groenten uit eigen tuin/kas met koffie en
appelgebak als nagerecht. Aanmelden via Greet Arkesteijn
Voor diegene die er nog een verblijf aan wil plakken is er de mogelijkheid een bed in de herberg te reserveren
voor € 22,50 p.p.p.n. inclusief ontbijt. Voor meer informatie en reserveren bel 015-3801840 of
info@ophodenpijl.nl.

