Beste {{voornaam}}

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief juli / augustus 2019

In mijn Praktijk De Steen ben je welkom met vragen van alle aard. Hier krijg jij de tijd om te
verstillen en tot rust te komen of je verhaal te doen in alle veiligheid en met respect voor jouw
eigenheid. Ik zorg voor de gepaste begeleiding d.m.v. healing, Reiki, relaxatie, coaching enz ...
Jij staat centraal omdat je het verdient jezelf te zijn.

Geleide meditatie rond “Eigen liefde”
Spreekt geleide meditatie jou aan als beginner of gevorderde?
Dan ben je welkom op onze volgende activiteit. Ook voor jou
indien dit de eerste keer is dat je kennis maakt met meditatie.
Bij aanvang is er een korte introductie over wat geleide
meditatie is en wat je ervan kan verwachten.

Thema:
Eigen Liefde, jezelf graag zien, ruimte en tijd maken voor
jezelf, trouw blijven aan jezelf. Zo kunnen we uren
doorgaan met het opsommen van wat “Eigen Liefde” is.
Tijdens deze geleide meditatie gaan we op zoek naar jouw
eigen liefde in de ruimste betekenis van het woord.
Er is begeleiding van mijn stem, klankschalen of (ocean)- drum om je te begeleiden naar jouw
diepere lagen, thuis te komen, te aarden en op ontdekking te gaan op jouw levenslijn. Maar ook
om je helemaal te ontspannen en elke vezel van jouw lichaam bewust te voelen.
Elk thema op zich heeft een diepgaand effect op onze fysieke, emotionele, mentale en spirituele
laag.
Een geleide meditatie is een zalige reis die ons op een harmonieuze wijze bewuster maakt en
helend inwerkt op ons totale zijn. Het helende of bewustwordingseffect stopt niet als je vertrekt
na een sessie maar werkt nog een tijd door.
Na de meditatie is er tijd en ruimte om je vragen of ervaringen te delen indien je dit wenst
Datum:
Uur
:
Locatie:
Prijs

:

Zaterdag 6 juli 2019
14u tot 17u30
Ezelstraat 28, 8000 Brugge
Karmelietenklooster “Sarephta” Parking voorzien in klooster
20€

Wat breng je mee? Mat, fleecedekentje en kussen.
Water, warme dranken en versnapering zijn aanwezig.
Inschrijven:
Bianca Debruyne - de.hubies@telenet.be
Mo El Bazi - de-steen@hotmail.com of gsm 0485/ 606 247

Warme groeten, Bianca en Mo

Er staat veel te gebeuren tijdens het volgend seizoen!
Activiteiten 2019 - 2020:
De meeste activiteiten starten vanaf
september 2019.

Energetisch en relaxatie werk:
Bij Praktijk De Steen kan je altijd terecht
voor individuele;

Kindermeditatie
Geleide meditatieavonden in groep
Stilte meditatieavonden in groep
Retraites
Transformatiereizen in de Sinaï woestijn
UItgebreide informatie zoals inhoud, datums
en prijzen vindt je terug mijn website

Healing
Coaching
Relaxatie
Enkel op afspraak.

Je kan ook kiezen om privé meditatielessen te volgen
Website Praktijk De Steen

Kindermeditatie
Onze droom om met kinderen te werken is er!

Vanaf september starten Liesbeth en ikzelf met een eerste
reeks kindermeditatie tot december.
We begeleiden op een speelse wijze kinderen in de wondere
wereld van meditatie waarbij ze het volgende leren ontdekken
visualisatie
relaxatie
voelen
aarden
ademhalingsoefeningen
Is jouw kind(eren) (hyper)gevoelig, rustig of (hyper)actief? Iedereen is welkom.
Elk kind krijgt de ruimte om te experimenteren, te ervaren en vooral zichzelf te leren
(her)kennen.
Iedereen doet dit op haar of zijn ritme, niets moet. Vrijheid, daar staan wij voor garant!
Locatie: Steiner school te Assebroek.
Inschrijven:
Liesbeth & Mo El Bazi - de-steen@hotmail.com of gsm 0485/ 606 247

Alle informatie vind je op mijn facebookpagina of mijn website.

Kindermeditatie

Herbronningsweekend

"Retraite"
Retraites in augustus 2019 en februari 2020
Samen met jou duiken we naar jouw innerlijke diepte. We maken een reis waar we over onszelf
leren en/of ontdekken wie we echt zijn. Onszelf ontmoeten is niet vanzelfsprekend. Hiervoor
zullen we heel wat bergen en watertjes oversteken om te geraken bij ons doel. Een klein
steentje verleggen kan een groot verschil maken.
Dit doen we door geleide meditatie, lichaamsbeweging, stilte activiteiten enz ...
Verstilling, tot stiltstand komen, de rust vinden om in dialoog te gaan met onszelf.
Ja, het kan op een weekend, waar op het einde verlichting wacht op jou.
Tijdens dit weekend staan wij helemaal ten dienste van jou om je te healen, begeleiden en te
ondersteunen gedurende jouw reis van ontwaken.
Locatie: Karmelietenklooster "Sarephta" in Brugge.
Wanneer:
Brugge 9 - 10 - 11 augustus 2019
Torhout 7 - 8- 9 februari 2020
De stilte en rust binnen de muren waar jij zo door kan, in beide richtingen.
Alle informatie om deel te nemen is terug te vinden op mijn website . Heb je nog een vraag,
Aarzel niet die te stellen. Het gaar trouwens om jouw welzijn.
Inschrijven:
Patricia Windels - patriciawindels80@gmail.com of gsm 0486/ 127 054
Mo El Bazi - de-steen@hotmail.com of gsm 0485/ 606 247
Sfeerfoto's
Patricia, Vicky en Mo

Herbronningsweekend "Retraite"

Transformatie en spirituele reis in de
Sinaï woestijn

Ik ga mee op transformatie reis!
In een tiendaagse reis doorheen de Sinaï woestijn onderga je een diepe transformatie die je
leven totaal zal veranderen. Ik neem je mee naar wie jij bent, ik laat je zien wie jij bent, ik laat
jouw zijn tot leven komen.
We trekken zachtjes aan de rem, nemen een bocht en zoeken onszelf op. Hier krijg jij de tijd en
ruimte om in dialoog te gaan zonder gestoord te worden door je echte zelf. Je kan je grenzen
verleggen op een natuurlijke wijze zonder in competitie te gaan met jezelf of anderen. De
wonderlijke natuur zal samen met mij je gids zijn.
Ik breng je heen en terug, alleen zal je leven er anders uitzien!
Alle informatie vind je terug op mijn website. Heb je zin maar zit je nog met vragen zoals fysieke
haalbaarheid, voeding, of je er klaar voor bent? Aarzel niet en neem contact op met mij.
Volgende tocht van vrijdag 29 november tot en met zondag 8 december 2019.
Inschrijven:
Mo El Bazi - de-steen@hotmail.com of gsm 0485/ 606 247

Transformatie en spirituele reis

Healing bij Praktijk De Steen
Healing is een diepgaande genezing of verlichting.
Tijdens een healingsessie kan er spanning(en) worden weggenomen die ons bezighoudt of
hindert in ons dagelijks leven.
Vragen of blokkades waarmee jij zit en worstelt maar niet kan oplossen kunnen door één of
meerdere sessies opgelost worden.
Healing werkt diep en doeltreffend. Het helpt veel belemmeringen en blokkades te doorgronden
en te helen.
Door naar jou te luisteren en oorzaak(en) op te sporen, voeren we een gepaste healing uit.
Niemand verdient het om met pijn of belemmeringen te blijven rondlopen. We willen allemaal
gelukkig zijn en dit op onze manier.
Op mijn website vind je meer informatie over mijn healingwerk.

Wat is healing?

Geleide meditatie
Spreekt geleide meditatie jou aan als beginner of gevorderde?
Dan ben je welkom op één of meerdere sessies in groep of
individueel.
Tijdens een geleide meditatie neem ik jou mee op reis om
dichter bij jezelf te komen. We ontdekken wat wij in onszelf
bezitten naargelang het thema.
Elk thema op zich heeft een diepgaand effect op onze fysieke,
emotionele, mentale en spirituele laag.
Tijdens een meditatiesessie is er begeleiding van mijn stem, klankschalen of (ocean)- drum om
je te begeleiden naar jouw diepere lagen, thuis te komen en te aarden, en op ontdekking te
gaan op jouw levenslijn. Maar ook om je helemaal te ontspannen en elke vezel van jouw
lichaam bewust te voelen.
Een geleide meditatie is een zalige reis die ons op een harmonieuze wijze bewuster maakt en
helend inwerkt op ons totale zijn. Het helende of bewustwordingseffect stopt niet als je vertrekt
na een sessie maar werkt nog een tijd door.
Inschrijven:
Mo El Bazi - de-steen@hotmail.com of gsm 0485/ 606 247
Voor datum, locatie, prijzen enz... zie mijn website

Maandelijkse geleide meditaties

Facebook

Website

Kindermeditatie

Herbronningsweekend

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 de-steen@hotmail.com toe aan uw adresboek.

