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“Don’t dance around the
perimeter of the person you

want to be.
Dive deeply and fully into it.”
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Een EXCLUSIEF 
RETREAT

Dit retreat is een transformerend innerlijk leiderschapsretreat op een
prachtige plek op Ibiza, in een luxueuze finca midden in de natuur. Een
bijzondere plek om je even terug te trekken en weer te connecten met jouw
essentie: niet je aangeleerde persoonlijkheid, maar je natuurlijke authentieke
zelf. De omgeving nodigt je uit om jouw waarde te ontdekken en te reflecteren
op hoe je in het leven staat en wat je zou willen transformeren naar een
positieve flow waarin jouw droomleven zich makkelijker kan ontvouwen.

Innerlijk leiderschap
 "Ik geloof dat iedereen geprogrammeerd is om impact te hebben om de wereld
beter en mooier te maken. Ik geloof dat wij er zijn om elkaar te up-liften naar

de next level...daar zit de meeste voldoening in als mens. De weg hier naartoe is
innerlijk leiderschap" - Claudia

We focussen tijdens het retreat op thema's als verbondenheid, autonomie  en
natuurlijk talent. We leren de taal van het hart en leren de signalen van het
lichaam te vertalen. Het retreat is een mooie combi van wetenschap,
ervaringsoefeningen, energie en lichaamswerk, yin yoga, breathwork,
meditaties, (zelf)refelectie en Heart Circles.

Tijdens het retreat leer je veel over jezelf en hoe innerlijk leiderschap jou helpt
om de regie over je leven terug te pakken, zodat je trouw blijft aan je
behoeften, keuzes en grenzen binnen je relaties, de organisatie waar je werkt
of in jouw eigen business. 



SENSE YOUR ESSENCE 
PROGRAMMA

Tijdens dit retreat focussen we op jou, op jouw
essentie...op jouw unieke Zelf.
Een shift op dit niveau geeft inzicht op je
aangeleerde persoonlijkheid en jouw
aangeboren uniekheid.
    Het werkt diep transformerend als je het
verschil of het conflict hierin gaat ontdekken.
Het zal effect hebben op elk aspect in je leven,
je werk en de impact die je hebt op mensen en
de wereld om je heen. 
    In het Essence Retreat komt
(wetenschappelijke) kennis van Claudia over
het lichaamsbewustzijn met haar werking op
fysieke, mentale en energetische aspecten
samen. Zij is tijdens de retreat jouw gids,
coach en mentor.
    Dit is een retreat die vanuit haar
persoonlijke ervaring en vanuit eigen behoefte
is ontstaan en ontwikkeld met de grootste
zorg en passie om iedereen weer toegang te
geven tot de waardevolle lessen die in het
lichaam en hart verscholen liggen.

Claudia kan niet wachten om al deze
waardevolle tools met jou en de andere
deelnemers te delen. Vanuit een veilige en
verbonden sfeer faciliteert zij deze retreat
waarin jij nog meer in je vertrouwen en kracht
mag gaan staan. Je herinnert je weer hoe fijn
het is om support, gevoel van saamhorigheid
en oprechte aandacht te ontvangen. Dit besef
geeft ruimte en de ervaring om deze
elementen weer te integreren in je leven en in
je werk. 
    Gedurende de week heb je ook de
mogelijkheid voor een 1-op-1 moment met
Claudia voor extra support of om je inzichten
verder te verdiepen en te integreren. Claudia
werkt al een paar jaar met een betrokken team
samen op Ibiza die haar bijstaan bij diverse
workshops.
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PERSOONL�KE ONTWIKKELING 

Claudia neemt je mee op reis in jouw eigen
systeem: je lichaam, je geest en je talent en hoe je
dit inzet in je dagelijks leven: Spirit - Mind - Matter.  
Verbinding met je lichaam en stilstaan bij jezelf
spreekt voor velen niet vanzelf. We zijn er te druk
voor. Ons lichaam hobbelt vaak maar wat achter
ons hoofd aan.

Ergens op ons levenspad hebben we bepaalde
methodes en strategieën ontwikkeld die ons
helpen om te gaan met pijn, teleurstelling,
tegenslag of falen. We nemen deze strategieën van
ons Ego (het strategische Zelf) onder de loep en
gaan deze transformeren naar een authentiekere
Zelf.

Claudia en haar team ondersteunen je bij het
verminderen van de macht van het strategische
Ego, waardoor jouw essentiële Zelf weer ruimte
krijgt. Loslaten van het Ego en verbinden met het
hart is een essentiële stap die wordt gezet in deze
retreat. Daarna wil je eigenlijk niets anders meer.
Je verbindt je gemakkelijker met anderen, ervaart
meer ruimte, vrijheid en je gaat meer stralen.

Door de bewustwording van de connectie met
hoofd, lichaam en hart kan je beter voelen wat wel
en niet bij je past. Waar je je tijd en energie in wil
steken...en waar juist niet. 

COACHING & WORKSHOPS



TEAM 

Fabi is een Italiaanse bruisbal die al 15 jaar op Ibiza
woont. Ze is een veganistische chef-kok met een

passie voor een holistische benadering van voedsel
die invloed heeft op het gevoel van welz�n. De

inspiratie voor haar recepten haalt ze uit
verschillende culturen en daar geeft ze haar eigen

persoonl�ke touch aan. Ze kookt verschillende st�len:
ayurvedisch, detox, italiaans, etnisch en mexicaans.  

De rest van het 

Tom en Petra beoefenen het Nepalese sjamanisme. In
deze stroming staat de sjamanendrum en het gebruik
van mantra's centraal. T�dens onze retreat begeleiden
ze een Shamanic Breathwork circle om je l�f in ultieme
ontspanningstoestand te laten geraken om je zo goed

mogel�k te verbinden met jezelf en met je
onderbewuste.

De kookkunsten van Fabi

Breathwork voor  Loslaten

Natuurwandeling langs   kliffen
Meta is woonachtig op Ibiza en kent de mooiste plekjes

op het eiland. Ze neemt ons mee op een prachtige
wandeltocht door de natuur en langs kliffen van de

prachtige kustl�n.





ENSE
Your Essence op 
MAGISCH 

IBIZA
De prachtige gerenoveerde finca ligt midden in de natuur dichtbij het gezellige plaatsje Santa
Gertrudis midden op het eiland. De finca ligt centraal gelegen en is de perfecte uitvalbasis voor
diverse uitjes naar alle richtingen van het eiland. De finca heeft een prachtige tuin met heerlijk
geurende bloemen en kruiden en een zwembad met loungebedden en parasols. Er zijn diverse
zithoekjes en er is een sfeervolle buitenkeuken met eetgedeelte en yoga platform in de schaduw. De
finca heeft ruime slaapkamers met aparte bedden, eigen badkamer en airco. 



FINCA De
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Zo hebben anderen
de

¨Tijdens de retreat op Ibiza heeft Claudia goed naar mijn verhaal geluisterd en pikte
daar feilloos de zaken uit die er echt toe deden. Met een paar eenvoudige vragen
hield ze me niet alleen een spiegel voor, maar liet ze me mezelf ook verplaatsen in de
situatie hoe die zou kunnen zijn als ik echt zou handelen vanuit mijn hart en vooral
hoe dat zou voelen. Dat gaf een enorme energie om de toch wel wat ingesleten
patronen, die echt wel begonnen te schuren, te verbreken en een nieuwe richting in
te slaan. De retreat was voor mij op meerdere vlakken een life changing experience.
 
Claudia is niet alleen een prachtige, intelligente en wijze vrouw, ze voelt je ook enorm
aan en kan vanuit dat aanvoelen dingen tegen je zeggen, waarvan je deep down wel
weet dat dat zo is, maar dat liever nog maar even wegstopt. Om welke reden dan
ook. Claudia heeft de gave om wat ze aanvoelt op een vriendelijke manier heel direct
terug te geven, wat je aan het denken, en uiteindelijk tot handelen, zet¨
CHRISTINE - ADVOCAAT

¨Vrouwen en vooral ook mannen!, dit doet je goed! De Sense Your Essence Retreat is
allesbehalve zweverig. Het gaat om het (her)vinden van je innerlijke kracht.
Welbeschouwd het enige waar je nog ‘controle’ over hebt in deze tijd van onstuimige
veranderingen. De basis van authentiek leiderschap ook.

Alle toegangspoortjes worden geopend: je ziel wordt geraakt, je verstand geprikkeld
te duiden waarom en je leert je lichaam te zien als signaalgever. Soul-mind-body,
een geweldige integratie van al-wat-je-in-je-hebt.

Bovendien, op Ibiza is het heerlijk vertoeven. Een prachtige villa, formidabel lekker
eten en uitstapjes om de free-spirit en het natuurschoon van het eiland te ervaren¨
KEES - ONDERNEMER, COACH EN AUTEUR 

“Wauw, wat is dit een lifechanging experience geweest!
Ik ben mij bewuster geworden van mijn lichaam en haar signalen. Ik let nu meer op
mijn ademhaling en doe een stapje terug als ik voel dat dat nodig is. Ik ben mij
bewuster geworden dat ik nog beter voor mijzelf mag zorgen en mezelf als prioriteit
mag gaan zien. 
Door de retreat zit ik weer lekker in mijn vel en heb mijn lichtkant en mijn schaduw
kant omarmt. Mijn zelfoordeel is zachter en mijn zelfliefde is toegenomen!

Veel dank en hopelijk tot een volgende keer!

ANONIEM - ZORGMEDEWERKER

Retreat ervaren
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Door m�n WEERSTAND heen
gebroken en TOOLS gekregen om

tot innerl�ke RUST te komen...ik
ben weer terug b� mezelf. Het

mag m� GOED gaan...



IBIZA experience
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Deze reis ging ver boven m�n
verwachting. Het heeft m� meer

gegeven dan ik kon bedenken.
Het is een reis die ik nooit zal

vergeten..



08.00-09:00 uur - Gezamenlijk ochtend ritueel met meditatie, Yin Yoga en klankschalen

09:00-10:00 uur - Gezond ontbijt

10:00-12:30 uur - Inspirerende workshop om zelfbewustzijn te verhogen 

13:00-14:00 uur - Heerlijke culinaire detox lunch

14:00-17:00 uur - Relaxen bij het zwembad, strand of uitje

17:00-18:00 uur - Sessie ervaringsgerichte oefening rondom thema.

18:00-19:00 uur - Journalen in de tuin: bezinning op persoonlijk thema

20:00-21:00 uur - Culinair en gezond 3-gangen diner door vegan topkok.

21:00-22:00 uur - Avondprogramma of vuurceremonie

Er is voldoende ruimte om te ontspannen en het eiland te ontdekken, zowel met elkaar of
alleen. Het programma zal niet helemaal van te voren vastgepind zijn en er zullen wat
verrassingselementen plaatsvinden gedurende het retreat. De uitnodiging aan jou is om
soms ook het niet-weten te omarmen en je hieraan over te geven.

www.senselifecoaching.nl

Zomaar een dag uit
het Retreat 
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Over

Het Essence Retreat is ontworpen en wordt begeleidt door Claudia
Robert, bewustzijnscoach en yin yoga docente met passie voor het
verbinden van westerse en oosterse filosofie. Ze is een ervaren en
gecertificeerd coach en expert in hoofd-hartconnectie en burnout
klachten. 

Zij verbindt met haar sessies: Spirit - Mind - Matter. Ze verbindt het
aardse fundamentele bestaan en de universele wetmatigheden waarbij
je leert vertrouwen op een kracht dat meehelpt bij het leiden van jouw
leven. Haar methoden en energie werkt op een diep niveau waardoor
dingen sneller helder worden en op een diep level transformeren.
 
Claudia weet je op een nuchtere en heldere manier je toch te bewegen
naar meer vertrouwen in jezelf en het pad wat je aflegt. Ze is invoelend
en helderwetend en kan zich afstemmen op jouw energieveld waardoor
ze essentiële vragen kan stellen die gelijk inzicht bieden. Ze verbindt
zich zonder oordeel en staat in dienst van jouw hogere doel. 

Sinds 2010 begeleidt zij mensen in individuele trajecten en in 2018 is
zij gestart met retreats in Nederland en Ibiza zodat zij zich langere tijd
kan verbinden met de processen van mensen.

Claudia werkt met mensen aan diverse ontwikkelvraagstukken. Vragen
zoals bijvoorbeeld: wie ben ik, wat wil ik of wat kan ik. Ze hebben
ambitieuze doelen, maar willen niet meer vanuit zwaarte of
prestatiekracht leven. Ze ondersteunt hen om hun leven en/of
onderneming te gaan leiden vanuit hun hart. Om zo meer vervulling te
ervaren en impact te hebben op datgene wat ze belangrijk vinden. 

Ze heeft een praktijk ´Sense Lifecoaching´ in Badhoevedorp en daar
woont zij ook met haar jeugdliefde en 3 kinderen. Haar relatie en gezin
ervaart ze als haar grootste leerschool in zelfzorg, compassie en
grenzen stellen. 

Kernwoorden Claudia volgens anderen:
Bevlogen - inspirerend - nuchter - spiritueel - levenswijs - intuïtief -
humor - helder - volle aandacht - krachtig zacht - authentiek -
oordeelloos - ruimdenkend - grappig - bezield - intelligent - spot on

Claudia
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VOEL 
             YESSS?

je
de
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Het COMMITMENT 
en de investering voor 
het ESSENCE RETREAT

Het Essence retreat 2023 is van zondag 21 mei t/m donderdag 26 mei .
De start is op zondag om 15:00 uur en eindigt op donderdag einde van de ochtend. 

De investering voor dit waardevolle en life-changing Retreat is €1774,- exclusief btw,  reis-
en transferkosten. Het bedrag is inclusief overnachtingen, ontb�t, lunch en diner en het
volledige retreat programma. 

Het Retreat is een volwaardig persoonl�k ontwikkelingsprogramma en je kunt dus deze
investering rekenen als uitgave aan training en/of ontwikkeling.

Voel je een JA en resoneert dit met jouw hart? Merk je dat je hier heel graag b� wilt z�n? 
Stuur me dan een mail naar: senselifecoaching@gmail.com of vul het contactformulier in op
de website: www.senselifecoaching.nl

Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar in de villa, dus wil je zeker z�n van een plek
schr�f je dan snel in. Betalen in term�nen behoort tot de optie!

Wanneer je een mail stuurt b� interesse, laten we je weten welke vervolgstappen er in het
aanmeldingsproces z�n, zodat je b� dit waanzinnige en magische retreat aanwezig kunt z�n! 

Ik k�k uit naar je bericht!

Veel liefs,
           Claudia



Physically slowing
down is energetically

speeding up.



Brochure Sense Your Essence Retreat - Claudia Robert
Seizoen 2023 

Aanmelden kan via de website: www.senselifecoaching.nl


