IK BEN WIE IK BEN EN DAT IS PRECIES WIE IK WIL ZIJN
Kom helemaal thuis bij jezelf en kom tot bloei !!!
Wil je helemaal openbloeien en al je kwaliteiten gebruiken,
rust vinden in jezelf en leven vanuit hartsverbinding?
Dan zijn volgende workshops zeker iets voor jou.
Je kan ze apart volgen of heel de reeks zodat je helemaal thuis
komt bij jezelf.

WORKSHOPS
1. bij jezelf blijven in verbinding met de andere
dinsdag 28 juni 2022
2. in verbinding met je innerlijke kind en vreugde ervaren
dinsdag 19 juli 2022
3. éénheid en rust ervaren in jezelf
dinsdag 2 augustus 2022
4. in het NU genieten van al je kwaliteiten
dinsdag 23 augustus 2022
5. echte verbinding met jezelf en je van daaruit verbinden met
andere op hartsniveau / onvoorwaardelijke liefde
dinsdag 6 september 2022

Algemene informatie :
De workshops starten om 18.30 uur tot ongeveer 20.45 uur.
Kostprijs per workshop 35 euro (je kan ze apart volgen).
Voor heel de reeks 160 euro (vrijblijvend).
Locatie : Pastoor Wuytsstraat 63 te Mol
Indien het weer het toelaat kunnen we ook buiten werken.
Meebrengen : papier/pen en heel veel zin.
Graag op voorhand inschrijven, aantal deelnemers is beperkt.
Meer info : Els Janssens 014/37.06.67

Meditatie avonden
Vanaf september 2022 gaan we elke 2de dinsdagavond van de
maand van 19.00 uur tot ongeveer 20.30 uur even een
momentje voor onszelf nemen en helemaal in het NU komen.
Je kan zelf bepalen wanneer je er behoefte aan hebt en deel
wil nemen, wel op voorhand inschrijven.
Bijdrage : 25 euro/avond (klein groepje)

WORKSHOP : “DE WEG NAAR INNERLIJKE KRACHT
EN INNERLIJK GELUK”

Nieuwe data zie website, start in oktober 2022!

Wandelcoaching
Wandelcoaching houdt in dat het coachgesprek (één-op-één) in de
natuur plaatsvindt, de natuur wordt echt actief ingezet.
Het is een krachtige, diepgaande en inspirerende vorm van coaching. De
natuur brengt je in contact met jouw “ware natuur” en “innerlijke
wijsheid”, je komt in een intuïtieve flow.
Er schuilt een onuitputtelijke kracht en wijsheid in de natuur, die ons
brengt bij onze onuitputtelijke kracht en wijsheid.
Alle antwoorden zitten in jou, via de natuur kan je er gemakkelijker
contact mee maken. Spreekt het je aan? Kijk dan alvast op www.shiatsucoaching.be bij wandelcoaching en natuurcoaching!

“Into the woods I go, to lose my mind and find my
SOUL”
Deze nieuwsbrief mag vrijblijvend verstuurd worden naar geïnteresseerden.
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