
Datoer: 
I:  1. – 8. maj 2018 
II: 4.– 11. september 2018  
Sted: Orizoncenter for Life Creation 
Megala Chorafia. 15 km fra Chania. 

Praktisk: 
Pris: 8400,kr incl transfer. 
7 dages kursus - morgenmad, frokost, aftensmad 
er inkluderet + transport til forskellige 
"energifyldte hellige steder" på øen – samt andre 
arrangementer. 
Du skal selv sørge for flybillet til Chania. 

Wise Women Retreat henvender sig til: 
Terapeuter eller andre behandlere som har lang 
erfaring med personlig udvikling. 

Hvis du vil sikre dig en plads, skal vi bede om et 
depositum på 2.000 kr., som er din endelige 
tilmelding, på Mobile Pay 25750009 eller bank: 
5472 0002046318. Samt en mail med 
kontaktoplysninger til 
anne7ahlefeldt@gmail.com 

Resten af kursusafgiften betales 6 uger inden 
kursus start. Ved afmelding inden 6 uger før 
retreatet start refunderes 1.500 kr. Ved afmelding 
efter 6 uger før retreatet, refunderes sædvanligvis 
ingen betaling  men vi vil selvfølgelig forsøge at 
hjælpe med, at finde en ny deltager. 

Kærligst fra Susse og Anne

Kreta bliver også kaldt for 
Modergudindens ø,  

så hvad kan være bedre 
egnet end Kreta til at fordybe 

sig i sig selv som Wise 
Woman sammen med andre 

Wise Women

WISE WOMAN 
RETREAT PÅ 
KRETA 2018 

7.30-9.00 Blid morgenbevægelse:  
Yoga, Qi-Gong mm. 
9.00-10.00 ”Spis mildhed til morgenmad” 
Morgenmad med gode sager for krop og sjæl. 
10.00-13.00 Gruppe:  
Dit inderste er altid i balance, og jo mere 
plads og opmærksomhed, vi giver det inderste, 
jo mere kan det folde sig ud. Gennem 
forskellige veje lytter vi ind i det inderste i os 
selv. Farver, dufte og lyd er et gennemgående 
element i denne indre rejse med den Vise 
Kvinde. 
13.00-14.30 ”Spis mildhed til frokost”  
Frokost med god næring for krop og sjæl. 
14.30-17.00 Siesta i stilhed, hvor du har 
mulighed for at fordøje og hvile i stilhed.  
Ca. 19:30 "Spis mildhed til aftensmad" 
Dit inderste er altid i balance og jo mere 
plads det kan få til ikke at skulle præstere 
noget kan den dybe feminine kraft i dig 
komme til at flyde igen. 

Der vil være dage hvor vi er på tur og derved 
bliver tiden mere flydende.  

I N D H O L D
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W I S E  WO M A N  R E T R E AT  P Å  K R E TA

Svømmebasin med 
udsigt  

Solnedgang fra en af de 
mange terasser

Soveværelse  
i gyldne farver

Spis mildhed til alle 
måltider

Kretas skatkammer *  
Helbredende urter

Turkis hav og visdommen 
gemt i sten

Susse Marianna Smedes 
Systemisk familieterapeut.  

Lærer i Farveterapi Aura-Soma ®.  
Mit daglige virke er på Kreta med Retreat, 

individuelle udviklingsforløb og min 
Rosen healing. Se mere på 

www.houseofhealing.dk

Anne Kamille Ahlefeldt 
Aut.psykolog. Kropsorienteret 

psykoterapeut MPF. Free Spirit.  
Mit daglige virke er i Dronningmølle  

hvor jeg arbejder  individuel, med grupper 
og min egen Kamille healing. Se mere på: 

www.anneahlefeldt.dk 

Fælles for os er at vi erfarer livet  
som en magisk forvandlingsrejse og  

at alt hvad vi møder giver nye bevægelser i 
vores liv. Vi glæder os til at møde dig.

Denne uge vil være et sandt overflødighedshorn af 
oplevelser i den storslåede natur, som vi vil bruge til at 
forstærke elementerne inden i os.  
Vi vil tage på indre og ydre rejser i bjergene til hellige 
kraftsteder, som har en meget høj energi, der gør det 
lettere at komme i kontakt med den højere form for 
Intuition. 

Vi vil gå ind i grotter som er inde i jorden og som 
fungerer som Jordens livmoder. Vi tager til 
fuldmånemeditation i Yurthen som er et internationalt 
spirituelt arbejdende sted oppe i bjergene. Intuitionen 
er den Vise Kvindes essens. Den dybe feminine kraft i 
os findes i stilheden. Den flyder når vi ikke er aktive. 
Gennem ritualer, musik, dans, dufte, farver.

Wise Women-retreatet er et luksus retreat,  
og rummer plads til 16 kvinder. 
Vi på på www.orizoncenter.com. Der vil være et 
begrænset antal eneværelser tilrådighed 
Orizoncenteret laver forrygende lækker mad hvoraf de 
fleste råvarer kommer fra egen biologisk avl.  
NB. Du vil have mulighed for selv at booke en Essential 
Massage hos Ildiko. www.essentialreflection.com


