
BOOST YOURSELF WEEKEND: 

De ideale combi om even te relaxen én stil te staan bij je manier van leven! 

Even weg uit  al le hectiek van het dageli jkse leven .  

We leven in een maatschappij  waar  het heel  ver leideli jk  i s  om onzelf  

voorbij  te  lopen,  continu te  maken te  hebben met stress en op de 

automatische pi loot te  leven.  Hierdoor wordt het belangri jker  dan ooi t  

dat we bewust de pauze -knop leren indrukken.  Onszel f  de kans geven 

om te herbronnen en onze zuurstoftank opnieuw te vullen  zodat we 

er  zo goed mogeli jk  kunnen z i jn voor  onszelf  en de mensen die  we het 

l iefste  zien.   

De ‘Boost Yoursel f -retreat ’  geeft  deze mogeli jkheid!  

Maar… we gaan veel  verder  dan dat!  

Wij ,  Hannelore, Liesbeth en Nele ,  z i jn 3 mind -experten en l ifecoaches en 

weten hoe belangri jk mindset in di t  plaat je  is .  Onze gedachten zi jn 

bepalend voor  hoe we in het leven staan en de resul taten die  we 

hebben.  

 

We gaan aan de s lag met dingen die  je in de toekomst l iever  anders zou 

wil len doen of  anders zou wi l len aanpakken.  We geven je  concrete tools  

& inzichten mee ,  geven je  doelgerichte oefeningen,  zetten je in de 

ervaring en ontwikkelen samen een actieplan ,  waarmee je  aan de 

s lag gaat zodat je  na  di t  weekend de toekomst vol energie tegemoet 

gaat !  

 

Bovendien gaat deze retreat door in een paradijseli jke, groene en 

rustige omgeving  in Chiny.  Het huis  waar  we verbl i jven “ Roc Du 

Paradis ”  (gekend van de opnames “Taboe” van Phil ippe Geubels)  i s een 

supermooi  pa rel t je  waar  je  meteen tot rust  komt.  Onze deelnemers 

verdienen enkel het beste dus we voorz ien  héérli jk  en gezond eten en 

drinken !  

 

M.a.w. het wordt genieten, bi jleren, ontspannen, verbinden, tot rust 

komen, groeien, lachen, bewegen, kennis kri jgen, relaxen, actie 

ondernemen, … en zo veel  meer!  

 

Interesse?  Check zeker onze websi te “www.Boostyourselfretreat.be ”  

voor  meer info!  

 

 

 

 

 



DAG 1:  

 

Vanaf 16u heten Hannelore, Liesbeth en Nele je van harte welkom in Roc Du Paradis, 

een buitengewoon verblijf in een paradijselijke, groene en rustige omgeving in Chiny 

(ook gekend van de opnames van “Taboe” van Philippe Geubels). Deze magische plek, 

bovenop een rots, neerkijkend op de kronkelende Semois en de omringende bossen is 

werkelijk een pareltje waar je volledig tot rust komt. Je hebt de tijd om te acclimatiseren, 

om je te installeren en elkaar te ontmoeten met een aperitiefje en een hapje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rond 18u geven we een rondleiding en tonen we jullie alle faciliteiten in en rondom het 

huis (de terrassen met adembenemend zicht, sauna & wellness binnen en buiten, …). 

We briefen jullie ook over het verdere verloop van het weekend. 

 

 

 

 

 

 

 

’s Avonds genieten we nog van een lekker diner, zodat we het weekend ontspannen 

kunnen aanvangen. 

 

DAG 2: 

  

Op zaterdag wordt er gestart met een uitgebreid en gezond ontbijt. Wie wil kan vooraf 

meedoen met een ochtendwandeling met opkomende zon. 

Nadien starten we met een teaching over hoe ons brein in elkaar zit en hoe onze 

gedachten invloed hebben op onze resultaten. We staan stil bij waar we nu staan en 

onze work-life balance. We bekijken wat we niet meer willen in ons leven en kijken wat 

ons tegenhoudt om zaken anders aan te pakken: omstandigheden, overtuigingen, 

mensen, middelen, … 

’s Middags wordt er geluncht en is er een moment om te relaxen. 



In de namiddag besteden we aandacht aan wat we wél willen in ons leven en hoe we dit 

kunnen realiseren. We staan ook stil bij je dagelijkse energie en timemanagement. Wat 

zijn je grootste energievreters, wat ben je beu en hoe handel je best bij 

stressmomenten? 

In de late namiddag doen we nog een buitenactiviteit in dit prachtige kader en kunnen 

jullie genieten van de wellness en andere faciliteiten van het huis. ’s Avonds maken we 

er een supergezellige avond van met een winterbbq (en kampvuur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAG 3: 

 

Op zondag verwennen we jullie graag met een gezond zondags ontbijt. Wie wil kan 

vooraf meedoen met een yogasessie met panoramisch zicht op de bossen. 

Nadien richten we ons op de weg vooruit! Wat is er nodig om nieuwe resultaten neer te 

zetten, hoe kunnen we weerstand te slim af zijn en wat zijn jouw actiestappen naar de 

toekomst toe? We maken dit heel concreet en gieten dit in persoonlijk stappenplan, 

zodat jullie klaar zijn om deze effectief uit te voeren. 

’s Middags wordt er lekker geluncht en nadien sluiten we het weekend samen af.  

Rond 16u zwaaien we jullie uit. 

We kijken ernaar uit om jou mee te nemen naar deze prachtige oase van rust om samen 

te relaxen, je zuurstoftank terug te vullen en te sleutelen aan je mooie toekomst vol 

energie! Heel heel welkom! 

 

Er zijn geen voorwaarden om deel te nemen (enkel 18+). Let op, er zijn maar 20 plaatsjes 

beschikbaar, dus wacht niet met inschrijven. 

 

 

 

 


