IN BALANS DOOR BEWUST TE ETEN
voor ondernemers die voeding en
hun hart willen verbinden

•
•
•
•
•

Wil je bewuster eten en ervaren wat eten met je doet?
Wil je ervaren hoe je in verbinding kunt blijven met hoofd,
hart en voeding?
Wil je ondervinden wat een andere cultuur met jou doet?
Wil je je voedingspatronen aanpassen?
Wil je holistische en reguliere benaderingen verbinden in
je werk?
DAN IS DIT KENNISMAKINGSAANBOD IETS VOOR JOU

NA DE KENNISMAKING IS EEN
DRIE MAANDEN TRAJECT MOGELIJK
MET EEN AYURVEDA RETRAITE IN SRI LANKA
Voor boeren en tuinders - voedselverwerkers - restauranthouders koks - leefstijl coaches - zorgboeren - cateraars - onderwijs

Dit kennismakingsaanbod levert je het volgende op:
•
•
•
•
•

Je staat stil bij wat eten met je doet
Je krijgt inzicht in hoe je in verbinding kunt blijven
Je krijgt informatie over het doel van de retraite in Sri Lanka en de Ayurvedische levenswijze
Je wordt bewuster van je eigen voedingspatroon en/of je bewust eten kan toepassen
in je werk
Je krijgt zicht op het vervolgtraject

De Ayurvedische leefstijl in Sri Lanka
Volgens de Ayurvedische leefstijl vormt inzicht in de drie basis-energiën
Vata (ether en lucht), Pitta (water en vuur) en Kapha (water en aarde)
de sleutel tot welbevinden van de mens. Voeding ondersteunt of verzwakt
deze energieën. Hoe kun je dat voelen? In Sri Lanka leeft de Ayurveda volop.
In deze reis vormt de Ayurveda de basis voor inzicht in wat voeding met ons
kan doen. Niet dogmatisch, maar op een inspirerende manier.
Programma
9.30 Ontvangst, koffie/thee
10.00 Informatie over het programma en de Ayurveda
12.00 Samen koken en ervaren
13.30 Hoe ervaar jij verschillende voeding?
Hoe bewust ben jij je van wat je eet m.b.t. je gevoelens/emoties?
Hoe kun je in verbinding blijven door je voedingspatronen
aan te passen?
16.00 Afsluiting
Atelier WE
Wim
heeft zich laten inspireren in verschillende culturen
waar hij heeft ervaren hoe landbouw, natuur, energie
en voeding samenhangen en dit voor zichzelf in de
praktijk gebracht.
Erna
zorgt bij zichzelf en bij anderen voor verbinding tussen
hoofd en hart op een creatieve laagdrempelige manier.
Ze heeft ruime ervaring in het samenbrengen van
holistische en reguliere benaderingen.

www.AtelierE.nl

