
Stiltereis in de woestijn
‘VAN VOL NAAR LEDIG, NAAR VOLLEDIG ZIJN’

De stilte en oneindigheid van de woestijn tijdens de Kern
Konsult Stiltereis vormen de ideale omgeving om de volle
omvang van je leven en werk tot je te laten doordringen.

Breng in de woestijn je leven weer terug naar de essentie,
je eigen kern, om je van daaruit weer te verbinden met
alles waar jij voor staat en wat je bindt met anderen.

De Stiltereis is een persoonlijke reis in focus, helderheid en
richting, los van de franjes en gehechtheden van het leven
en werk thuis. Het is een uitnodiging aan jezelf tot
persoonlijk leiderschap: welke essenties en welke rol vind
je voor jezelf in de leegte en de daadkracht van de
woestijn? Welke betekenis heeft dat? Kun je daar een
nieuw perspectief in zien? Hoe realiseer je dat?

Die vragen laat je tijdens het lopen spreken om vervolgens
gevuld en gevoed terug te komen!

De Kern Konsult Stiltereis is een programma waarin je
alleen op reis bent in een groep. Na de start in Marrakech
ga je door het Atlas-gebergte de woestijn in. Je loopt
vervolgens in je eigen tempo van kampement naar
kampement. Lukt het lopen even niet of heb je zin een
uurtje wiegend door te brengen dan klim je op de rug van
een kameel.

Tijdens de tocht door de woestijn is er een vast dagritme
om je optimaal te ondersteunen op jouw persoonlijke
tocht. We beginnen de dag met meditatie en ontbijt. Dan
volgt het eerste deel van de dagtocht naar de lunchplek in
een tijdelijk kampement.

Na de lunch loop je naar de overnachtings-plaats. Daar
aangekomen is er ruimte voor meditatie en eten. Slapen
doe je in een tent of naar keuze buiten het kamp onder de
kolossale sterrenhemel.

Als je daar behoefte aan hebt staat de begeleiding voor je
klaar en natuurlijk is er ruimte voor gesprek met andere
deelnemers om je ervaringen, gedachten en gevoelens te
delen. Jouw innerlijke reis staat voorop!

Ervaar de draagkracht van de woestijn en laat jouw
bezieling spreken. We zien je graag tegemoet!

Kijk voor meer achtergronden en informatie op
www.kernkonsult.com



Stiltereis in de woestijn
PROGRAMMA 2 FEBRUARI 2018 – 10 FEBRUARI 2018

De week in vogelvlucht
1. Vrijdag 2-feb-18 Vlucht van Amsterdam, naar
Marrakech, waar we overnachten
2. Zaterdag 3-feb-18 Cultuur opsnuiven in de 
koningsstad Marrakech
3. Zondag 4-feb-18 Transfer door het 
prachtige Atlasgebergte naar de woestijn 
4. Maandag 5-feb-18 Start woestijn-
trektocht. Iedere dag ca. 5 uur lopen
5. Dinsdag 6-feb-18 In stilte lopen in de 
weidsheid en rust van de woestijn
6. Woensdag 7-feb-18 In stilte lopen
7. Donderdag 8-feb-18 Rustdag in de 
indrukwekkende zandduinen van Chegaga
8. Vrijdag 9-feb-18 Vroege transfer van 
woestijnkamp naar Zagora naar Marrakech

9. Zaterdag 10-feb-18 Terugvlucht vanuit 
Marrakech naar Amsterdam.

Kosten
Reis- en verblijfskosten € 1445,- en 
begeleidingskosten € 300,-. Bij boeken voor
1 november 2017 geldt een vroegboek-
korting van € 100. Boek je na 1 december 
2017 dan geldt de actuele ticketprijs. 

Overnachtingen
De eerste twee nachten in een kleinschalig 
hotel in Marrakech. De nachten in de woestijn 
in kleine slaaptentjes of onder de
stralende sterrenhemel op matjes. In Chegaga
in een vast tentenkamp in nomadententen.

Verdere informatie en inschrijven
Ernst Evelo (ernst.evelo@kernkonsult.nl) en Francis 
Zuiker (franciszuiker@netwerkvan
waarde.nl zijn je enthousiaste begeleiders op deze 
innerlijke reis. Bij hen kun je terecht voor nadere 
informatie. Wil je je aanmelden dat kan dat via 
info@kernkonsult.nl.

Exclusief
Toeslag 1-persoonskamer totaal € 50,- voor 
3 nachten. Overige maaltijden in Marrakech
(2x lunch), fooien, consumpties en entrees. 


