
‘Daan en Wendy, kunstenaars in het laten voelen en ervaren. Ik ben totaal gepakt door de kracht van mijn ware ik. Wat 
een eye opener voor deze achiever. Energie uit de natuur en de mensen om mij heen. Het komt tot mij zodra ik mij overgeef 

aan mijn ware ik, stilte, de ander, luisteren, voelen en ervaren. Zintuigen komen versterkt tot leven. Nieuwsgierigheid, 
creativiteit, verbeelding en geloof in mijzelf leeft op met de snelheid van het licht. Wat een doorbraak.’ - RONALD -

AWAKENING ME WITHIN ME

Into the Heart of Life
Winter retraite 19 - 22 december 2022

‘In de Awakening Me within me retraite heb ik een diepe ontspanning ervaren. Het maakte het mogelijk om mij intiem te 
verbinden met alle delen van mijzelf, de bron en alle support om mij heen. Mijn missie werd helderder, simpeler en kwam 
meer tot leven. Ik voelde zowel een diepe innerlijke rust als de bereidheid om mijn reis te vervolgen. De begeleiding door 
Daan en Wendy was diepgaand in zijn eenvoud. Ze waren een belichaming van levendigheid in overvloed.’ - GABRIELLE-

In service of an awakening world
www.realize-us.com

realize us

Onze menselijke natuur

De weg naar binnen vraagt het omarmen van al onze menselijke delen. Alles wil erkend worden. Ook 

je schaduw kun je in je armen sluiten: onzekerheid, verdriet, gekwetstheid, onbewuste behoeftes, 

angsten. Je raakt ze aan, ontmoet ze en daarmee verliezen ze de behoefte om steeds weer in beeld 

te springen. Van een kritische grondhouding ontspan je naar een warme nieuwsgierige grondhouding 

waardoor alles in jou meer ruimte krijgt. Je eigen kleur schijnt vrijer door in alles wat je doet. 

Onze universele natuur

Onder de turbulentie van je mens-zijn, (her)ontdek je diepere lagen in je bewustzijn. Waar het kalm, 

licht en helder is. Je komt weer in contact met het oneindige veld dat je je misschien herinnert van 

toen je heel jong was. Hier ben jij je bewust van de harmonie met alles om je heen. Gejaagdheid, 

controle, overtuigingen, gedachten of beelden hebben hier geen werking. Je leert bewust contact 

te maken met jouw universele natuur. Je raakt de stilte die er altijd is. Geleidelijk aan wordt de lens 

waardoor je kijkt schoner, je blik ruimer en komt je kiel dieper te liggen. Bewust contact met dit 

fundament brengt, helderheid en balans.

Deelname aan deze retraite is een uitgelezen mogelijkheid om jouw bewustzijn een blijvende 

en diepgaande impuls te geven. Waarbij:

• Jij ontdekt wie jij bent en wat jouw bedoeling is

• Jij jouw vermogen vergroot om te zijn met wat er is

• Jij ruimte schept om je leven van binnenuit richting te geven

• Jij vanuit balans meer van jouw potentie ontsluit

Vruchtbare grond deze tijd van het jaar. Het licht en de energie trekken zich terug. Dat waar geen 

leven meer in zit, wordt ogenschijnlijk moeiteloos losgelaten en dwarrelt neer. De natuur ademt uit. 

Ruimte scheppend voor de vernieuwing die onder de oppervlakte reeds onzichtbaar is ingezet. 

Deze natuurlijke vertraging en beweging naar binnen staan haaks op hoe ons leven is ingericht met 

de eindsprint, deadlines en alle (sociale) verplichtingen zo aan het einde van het jaar.

Toch kiezen wij er ook dit jaar opnieuw voor om met onze retraite aan te sluiten bij het ritme van 

de natuur. Van 19 t/m 22 december vindt op Buitenplaats de Hoorneboeg onze winter retraite 

Awakening Me within Me plaats. Een mogelijkheid om rond de kortste dag van het jaar om: er even 

uit te stappen, afstand te nemen van alles, te re-kalibreren, los te laten, te verstillen, de warmte op te 

zoeken, je te openen voor wat er in je leeft, ook voorbij wat je denkt te weten, te ontdekken, jezelf in 

de diepte te voelen, te zakken, je onder te dompelen in het zijn, te regenereren en opnieuw contact te 

maken met wat de bedoeling is.

Ook voor onze eigen bewustzijnsontwikkeling is dit één van de meest vruchtbare periodes van het 

jaar. Zo’n aaneengesloten onderdompeling in bewustzijn met gelijkgestemden is enorm voedend. 

Het stelt ons in staat om ons te openen voor diepere lagen in ons bewustzijn. Het brengt: o.a. energie, 

helderheid, ruimte, inspiratie, rust, openheid, richting en vertrouwen. Dat alles kan lekker mee de 

Kerstvakantie in voor verdere integratie. Zo ga je fris en weer volledig opgeladen het nieuwe jaar in.

Jij bent van harte uitgenodigd.

Wendy van Leusen & Daniel Mulock Houwer

Deepening one’s connection to source, expands one’s ability to serve

‘In de winter, juist op het moment dat je denkt ‘nu nog niet’, is er de retraite. Op een plaats die voor jou prettig is. 
Wij waren op De Hoorneboeg in Hilversum. Geen planning. Geen flip over. Enkel vertrouwen, stilte en humor. 

Mijn hart is daar wagenwijd opengegaan. Dit pad ga ik niet meer verlaten.’ - BRIGITTE -

DANIEL MULOCK HOUWER 

+31 6 24601877

daniel@realize-us.com

WENDY VAN LEUSEN

+ 31 6 21577297

wendy@realize-us.com

DATA 

19-22 december 2022. Start om 17.00 uur en einde om 16.00 uur

LOCATIE

Aan de Hei bij De Hoorneboeg, vlakbij Hilversum hebben wij deze plek 

helemaal voor onszelf. Iedereen heeft een eigen kamer. De Hoorneboeg 

ligt middenin 13 hectare bos en heide.  

CATERING

Vegetarisch, met liefde bereid  

GROEPSGROOTTE

Maximaal 16 deelnemers en 2 facilitators

TAAL

Nederlands of Engels, afhankelijk van de deelnemers

INVESTERING

€ 2.450,-  voor privé personen en ondernemers (excl. BTW)

€ 2.650,-  voor zakelijke deelnemers (excl. BTW)

Er zijn 2 sponsorplekken beschikbaar voor hen die graag willen deelnemen, 
maar deze tarieven niet kunnen bekostigen.
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Je kunt je  hieronder aanmelden
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