Hoe jouw leven in een 10 daagse queeste
echt verandert!

Bekijk de webversie

Coaching en Spirituele queeste
Een coaching dwars door de Sinaï woestijn verandert jouw leven en dit in 10 dagen.
Door samen de uitdagingen aan te gaan om je dichter bij jezelf te brengen. Je ware zelf te
herontdekken. Tot rust te komen en te verstillen. Je eigen sterke punten naar boven te halen te
stimuleren en te activeren. Een mooie reis naar binnen in jezelf en dat in het prachtig decor van
de Sinaï woestijn, bergen, bedoeïenendorpen en de Rode zee.
Ze zullen jou omarmen en de nodige LEVENSENERGIE schenken.

Twee vertrekdata:
1. 25 februari tot en met 6 maart 2019
2. 6 maart tot en met 15 maart 2019

3 pijler programma:
Het drie pijler programma bevat het volgende
Stilte en rust, terug naar het Nu
Eerst komen we tot onszelf en nemen de tijd die nodig is om tot rust te komen. Wanneer de rust
is gevonden beginnen, we aan onze queeste.
Confrontatie aangaan met jezelf, jezelf uitdagen
Tijdens de tocht in de bergen (Mozes- St-Catherineberg) komen we bij elke stap die we zetten
dichter bij wie we zijn. Elke stap is een verlossing maar terzelfder tijd een groei van ons zelf. We
groeien naar een fysieke, emotionele en mentale weerbaarheid om zo over onze
belemmeringen heen te stappen.
We vertrekken vanuit ons ego (onszelf), leren ons denken en emoties uitschakelen, stijgen naar
onze meester en vervolgens naar onze oervader en oermoeder. Bijna aan de top, bij de laatste
stappen komen wij bij ons hogere zelf aan. Daar blijven we stil staan en overschouwen we...
Herboren worden in de baarmoeder "Wadi Wish wash"
Op de voorlaatste dag ondernemen we een tocht naar de baarmoeder. In dit natuurlijk bassin te
midden van de woestijn krijgen we heel wat nieuwe kansen aangereikt. Een unieke beleving die
een positieve impact zal hebben op jouw verdere leven. We krijgen als volwassene terug de
unieke kans om als een pasgeboren kind herboren te worden!

Op mijn website vind je alle informatie terug
betreffende deze coaching en spirituele tocht.
Informatie over coaching en spirituele tocht door Sinaï woestijn
Korte omschrijving en doel van coaching in Sinaï woestijn
Foto's van voorbije tochten
10 daags programma
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Praktijk De Steen

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u elmootje61@gmail.com toe aan uw adresboek.

