Nieuwsbrief februari 2022
Retraiteweekend met energetisch lichaamswerk
Beste Vrienden,
Steeds meer blijkt dat naast coaching, doelgericht energetisch lichaamswerk
noodzakelijk is om oude vastzittende energieën om te zetten in vrijheid, creativiteit en
Liefde.
In het weekend van 18 t/m 20 maart 2022 geef ik een retraite met meditatie, sharing,
energetisch lichaamswerk, shaking, counseling.
Het thema is altijd weer: Worden wie je werkelijk bent. Door dieper af te dalen in ons
onbewuste, ontmantelen we diepgewortelde belemmeringen. Hierdoor zullen zaken
van buitenaf ons niet meer kunnen weerhouden onze doelen te bereiken.
We werken vanuit onze huidige creatie naar co-creatie (toekomst).
Wij zijn in wezen allen Goden en Godinnen en bepalen onze toekomst door in
verbinding te zijn met God en de zuivere Goddelijke wereld.
Aan zijn hand werken wij aan de verdieping en de realisatie van de 5 menselijke
waarden zoals Liefde, waarheid, juist gedrag, geweldloosheid en vrede.
De verbinding met God is de enige bescherming tegen alles wat ons op ons levenspad
tegemoet komt.
God heeft vanuit Zijn onvoorwaardelijke Liefde het beste met ons voor, waardoor
succes verzekerd is.
Doe mee en maak de sprong!
Het wordt een weekend van ontspanning in een mooie omgeving. We zijn even weg van
onze huidige levenssituatie in wereld en gezin. Het is een weekend van inkeer,
expressie, ontmoeting en samenzijn. Met frisse energie gaan we naar huis, om het
leven met een nieuwe blik creatief en positief weer in te gaan.
Je kunt bellen voor informatie en vragen.
Ik hoop jullie te ontvangen en wens dat wij er met elkaar een onvergetelijk inspirerend
weekend van maken.
Hartelijke groet,
Johanna Kraus
Praktische informatie
Bij vragen: bel Johanna 06 4036 6473.
Locatie: Beukenhof in Biezenmortel, een zeer gastvrij en in de natuur gelegen
conferentieoord in Brabant.
Kosten all-in: € 350.
Opgave bij Johanna (mail2johannakraus@gmail .com) of via stichting Caelum in
Terra (secretariaat.caeluminterra@gmail .com)
Vervoer: misschien kunnen mensen samen rijden of iemand meenemen. Dit alles te
overleggen met Johanna.
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