
END OF YEAR

FULL MOON 
DAY RETREAT

SUN 29 NOV

Yoga,
Sacred circle,
Meditations,
Shamanic Drum,
Delicious food.
W W W . Y O L E N T H A R A M . C O M

L O C A T I E :  M O O N S F A R M  I N  N O O R D W I J K

E A R L Y B I R D   € 1 6 5   |  N O R M A A L  €  1 7 5



YOLENTHA RAM

Open up your heart to the

power of the moon. Let the

moon energize your burning

passion to flow in freedom,

becoming your satisfied true

Self. Now that your heart is

open, feel passionate and

excited to flow into next

years opportunities. 

Heart Opening Cacao Journey Meditatiereis, Heart opening Flow, Mantra 
End of Year Yoga Nidra reis & stilte meditatie 
Sacred Circle Reflections, Ownership & Intentions
Full Moon Meditatiereis & Full Moon Vinyasa Flow 
Shamanic Drum Sound meditatie
Heerlijke seizoenslunch, gezonde tussendoortjes en feestelijke
versnaperingen

Gun jezelf een bijzondere dag waarin je zonder restricties mag bewegen, in
vrijheid, in jouw natuurlijke staat van zijn. Deze dag draait om het hervinden van
de connectie met jouw innerlijke vreugde, vrijheid en kracht. Harmoniseer je
hartenergie. Dankzij de energie van de volle maan bekrachtigen we het loslaten
van oude energieën & gedachten. 
Wat kun je o.a. verwachten tijdens deze bijzondere reis?

Early Bird € 165 vóór 1 november 2020 | Normaal € 175 
Aanvang- en eindtijd: 09:30 tot ca. 17:30 uur
Prachtige inspirerende locatie: Moonsfarm in Noordwijk
Slechts 12 beschikbare plekken

Meer informatie of aanmelden? Ga naar: www.yolentharam.com
Veilig en gezond - Covid proof 



YES!  I K  MELD  ME AAN!

We beginnen deze bijzondere dag met een

bijzondere opening. 

Een 'Heart Opening Cacao Journey'. 

Cacao bevat krachtige ingrediënten die ons

zintuigelijk en energetisch helpen te openen en te

helen. Middels cacao openen we onze hartenergie.

We komen makkelijker in contact met onze natuurlijke

staat van zijn en verbinden ons intuïtief met onze

hartchakra en Moeder Aarde. Cacao helpt ons te

gronden, de aarde onder onze voeten te voelen.

Vanuit onze pure staat van zijn ervaren we de

verbinding met ons diepste wezen. Daarnaast geeft

cacao een flinke boost aan jouw immuunsysteem en

helpt het jouw lichaam te ontgiften.

Na dit heerlijke drankje neem ik jullie mee in een

prachtige 'Heart opening' Meditatie + Yoga flow.

HEART OPENING
CACAO JOURNEY 

http://www.yolentharam.com/contact


YES!  I K  MELD  ME AAN!

En wat voor een jaar! Jeetje, het is nog steeds

onwerkelijk wat we samen dit jaar hebben

meegemaakt en waar we nog steeds middenin

zitten. We zijn geleefd, we hebben ervaren hoe

het is om met restricties te moeten leven. 

Een stukje (bewegings-)vrijheid is ons ontnomen. 

We blikken terug vanuit openheid, vanuit liefde

en vanuit acceptatie op wat is (geweest). 

Tijdens een heerlijke Yoga Nidra reis duiken we in

de diepere lagen van ons bewustzijn. "De slaap

van de yogi's" - een diepte meditatie die je helpt

in de diepere lagen van je bewustzijn te 'voelen',

te 'ervaren' en 'lost te laten'. 

De stilte meditatie naderhand geeft je de tijd te

bevatten en te reflecteren op wat je hebt gevoeld

en hebt gezien tijdens je mooie reis. 

END OF YEAR

http://www.yolentharam.com/contact


YES!  I K  MELD  ME AAN!

De letterlijke vertaling van Sacred Circle is heilige

cirkel. Tijdens de Sacred Circle ceremonie nemen

we de tijd om in een veilige omgeving, waarin we

voor elkaar open staan zoals we zijn, vanuit ons

geopende hart te delen. We vinden steun en

vertrouwen bij elkaar, we zijn samen één.

Het thema rondom de volle maan van 

30 november is 'overleven', we gebruiken de

energie van deze bloedmaan om het afgelopen

jaar te reflecteren. We worden eigenaar van

onze waarden, dromen en levensmissies. We

nemen verantwoordelijkheid voor de manier

waarop we ons leven (willen) leven. We vormen

waardevolle intenties die ons passie geven

richting het nieuwe jaar.

SACRED CIRCLE 

http://www.yolentharam.com/contact


YES!  I K  MELD  ME AAN!

30 november is het tijd voor een Volle maan. Rondom

een volle maan kun je een verandering in je energie

opmerken. Misschien voel je je vermoeider of juist

energieker. De volle maan is een prachtig moment om

stil te staan bij een periode wat is geweest, we

reflecteren en blikken terug op leermomenten. 

De bloedmaan van november staat voor overleven.

Tijdens de sacred circle gaan we hier dieper op in. 

In een heerlijke volle maan meditatie duiken we de

diepte in. Wat hebben we gevoeld, gedacht en

ervaren in de afgelopen periode? Hoe hebben we

hier fysiek, mentaal en spiritueel op gereageerd?

Tijdens de inspirerende Vinyasa Flow bekrachtigen we

de volle maan energie van binnenuit en laten we

deze energie naar buiten stromen. 

FULL MOON 

http://www.yolentharam.com/contact


YES!  I K  MELD  ME AAN!

Shamanic wat? Ja, als je er nog nooit van

gehoord hebt kan ik me voorstellen dat je niet

meteen begrijpt wat dit inhoudt. 

Een Sjamanistische drum wordt door Sjamanen

gebruikt bij het geven van (sound) healing. 

Ik ben me aan het verdiepen in het Sjamanisme

(zo bijzonder!) en hoewel ik (nog) geen Sjamaan

ben heb ik al wel mijn eerste drum aangeschaft!

Tijdens de eindmeditatie zal ik jullie begeleiden

via de drum. Ze noemen dit ook wel sound

healing. Door de tonen van de drum begeleid ik je

tijdens jouw reis naar binnen. 

SHAMANIC 
DRUM

http://www.yolentharam.com/contact


Y E S !  I K  M E L D  M E  A A N !

Ook hier ben zo ontzettend trots op! 

De overheerlijke vegan seizoenslunch en alle mega

lekkere versnaperingen worden verzorgd in

samenwerking met de prachtige Lucy van

Yourmealplanners (Check ook haar account op

Instagram met zulke heerlijke recepten!).

Lucy (echt een blij ei!) en ik kennen elkaar via mijn

yogalessen en we hadden een 'instant' klik met

elkaar. Wij kijken er ontzettend naar uit om een

prachtige smaakvolle dag neer te zetten. 

Delicioussss

Hartopening cacao drankje met kruiden

Vegan lunch met groenten van het seizoen

Overheerlijke vegan tussendoortjes

Biologische kruidenthee en koffie

Feestelijke heerlijke afsluiting

DELICIOUS
FOOD

http://www.yolenthram.com/contact
https://www.yourmealplanners.nl/


Y E S !  I K  M E L D  M E  A A N !

Wauw! Wauw! Wauw! Was het eerste wat Lucy en

ik dachten toen we een rondleiding kregen op

Moonsfarm in Noordwijk. We wilden eigenlijk niet

meer weg, zo prachtig en zo'n fijne sfeer. Ik knijp

in mijn handen dat ik hier deze geweldige

retreatdag aan jullie mag geven. 

Moonsfarm is een spirituele plek en een oude

bollenkwekerij, omringd met weilanden en een

prachtige kruidentuin. Hier rondlopen alleen al

geeft je een rustig en inspirerend gevoel. 

Klik hier voor een digitale rondleiding!

 LOCATION

http://www.yolentharam.com/contact
http://www.moonsfarm.nl/
https://youtu.be/RYCyU4QVPWo


Y E S !  I K  M E L D  M E  A A N !

Bring a friend

Kom samen met een vriend(in), je partner, je

moeder, broer of zus en ontvang beiden 3 online

meditaties van mij cadeau!

Goodies

Super trots ben ik op een mooi samengestelde

goodiebag, als bedankje voor je aanwezigheid.

Samengesteld met lokale producten en

kortingsbonnen. Wat er in zit blijft nog even een

verassing maar is absoluut de moeite waard.

Nieuwsgierig?

Covid Proof - Veilig & gezond

Natuurlijk nemen wij alle nodige

voorzorgsmaatregelen om voor jullie een veilig

en gezonde situatie neer te zetten. Meer

informatie hierover volgt na aanmelding. Wil je

eerder informatie hierover neem dan contact op.

WHAT ELSE?

http://www.yolentharam.com/
http://www.yolentha.ram.com/contact


Y E S !  M E L D  J E  A A N !

Mijn naam is Yolentha, een gepassioneerde Vinyasa

Yoga & Pilates docente uit Haarlem. Ik zie mezelf

ook wel als een 'inspirator'. Ik hou er van om mensen

te inspireren via mijn lessen, workshops & retreats. 

Ik zie het als een groot cadeau dat ik mensen om me

heen mag uitnodigen dichter bij zichzelf te komen.

Deze retreatdag wordt een beleving; een reis naar

diepere lagen van jouw bewustzijn met aandacht

voor het Body - Mind - Spirit principe. Dit drieluik

raak ik aan en daar neem ik je graag in mee. 

Als ik je al een klein beetje iets moois kan laten

ervaren heb ik mijn doel bereikt. Ik wil je helpen los

te laten, te accepteren en in zijn volledigheid 'jou'

te laten zijn wie jij wilt zijn. 

"Be inspired by everything that happens in life. 

Learn, grow, accept and evolve."  -Yolentha-

WIE BEN IK?

http://www.yolentharam.com/contact

