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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief juli - augustus 2020

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 en oplossingen.
Jij staat centraal omdat je het verdient jezelf te zijn.

Vakantietijd
Begeleiding op maat voor jou
Workshop "jouw persoonlijkheid toegelicht!"
Geleide meditaties bij La Verna te Gent
Geleide meditaties Brugge, Antwerpen en Torhout
Datums en locaties geleide meditaties
Intuïtieve mediatie
Sinaï woestijn "inschrijven en datum"

Vakantietijd
Praktijk De Steen gaat met verlof om een steen te verleggen.
De voorbije periode was intens en boeiend.
De vele ontmoetingen in mijn praktijk, tijdens de geleide
meditaties en op vele andere plaatsen brachten mij in
beweging zodat alles opnieuw anders kon gaan stromen.
Vele boeken van passanten heb ik mogen lezen en samen hebben we een hoofdstuk
geschreven in één van de vele episodes in hun leven. Verwondering, verlichting, zekerheid,
hoop, durf en zoveel meer zaken zorgden ervoor dat hun verhaal een nieuwe wending kreeg om
de toekomst zelfzeker en hoopvol tegemoet te gaan.
Nu ga ik op stap om veel achter mij te laten en nieuwe indrukken op te doen.
"De komende tijd wacht met geduld op mij"

verlof van 27 juni tot en met 12 juli 2020.

Begeleiding, healing of relaxatie: er is
voor jou altijd een oplossing.
Ben jij op zoek naar hulp, ondersteuning of advies? Neem gerust contact op met Praktijk De
Steen.
Het is samen zoeken naar een juiste oplossing die holistisch en duurzaam is.
Mo El Bazi is al jaren actief en zoekt samen met jou een holistische en duurzame oplossing.
Gepaste oplossingen worden je aangereikt of het nu om begeleiding/coaching, healing of
relaxatie gaat.
Angst en hoe ermee omgaan
Verwerken van verlies en omgaan met rouw
Omgaan met moeilijke situaties, gezin, werk, familie
Ondersteuning bij het realiseren van doelstelling
Relationele problemen
Omgaan met stress
Verslavingsproblematiëk
Door jaren ervaring kunnen we snel tot een oplossing komen.
Bel voor een afspraak 0485/ 606 247 of mail de-steen@hotmail.com

Wat is healing?

Workshop: Jouw persoonlijkheid toegelicht!

Jouw persoonlijkheid toegelicht!

Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met
“De Roos” als hulpmiddel.
Onder mijn begeleiding en de Roos laten we naar
boven komen wie jij NU bent, jouw persoonlijkheid
wordt uitgelicht.
De Roos kent geen geheimen over wie jij bent. Ze
laat jou zien zoals jij bent en niets anders.

Tijdens deze sessie en meditaties gaan we dieper in op jouw persoonlijkheid om een beeld te
vormen over jou.
Je krijgt beeld(en) te zien hoe jij in het leven staat
Inzichten hoe jij handelt of niet handelt in bepaalde situaties
Inzichten waarom bepaalde zaken jou maar niet lukken
Moeilijk of niet in beweging komen. Waarom?
Enz. …
Hiermee gaan we aan de slag om jou antwoorden en oplossingen aan te reiken. Het zit meestal
in kleine details die een groot verschil maken.
Wat kan jij eraan doen? Als het beeld duidelijk wordt heb jij een houvast om verder aan te
werken dit op je eigen ritme.
Na elke meditatie is er ruimte om je bevindingen op te schrijven en /of een collage te maken
waar wij achteraf dieper op in gaan.
We sluiten af met een vuurceremonie om alles kracht bij te zetten dit onder leiding van Bianca
De Bruyne.
Lesgever:
Mo El Bazi
Datum:
zaterdag 21 juli 2020
Uur:
van 10u tot 17u “welkom vanaf 09u45”
Prijs:
55 €
Locatie:
Woestara, Lariksdreef 8, 8020 Waardamme
Inschrijven: de-steen@hotmail.com of gsm: 0485 606 247
Mo El Bazi is coach en healer bij Praktijk De Steen waar eenvoud werkt en sterk jouw leven kan
veranderen

Geleide meditatie bij La Verna te Gent
Thema maand juli ‘Regenboog’
Als hemel en aarde elkaar ontmoeten is het om ons te
vertellen dat er een brug bestaat. Dan spreekt het onzichtbare
ons aan met de kleuren van de regenboog om deze
verbinding zichtbaar te maken. Tijdens geleide meditatie laten
we de regenboog heel onverwacht in ons ontwaken om te
ervaren wat ze ons wil vertellen. We maken als het ware een
verbinding met de regenboog. Wordt jouw regenboog een hele volledige boog of een stuk?
Worden jouw kleuren helder en diep of welke kleur krijg jij van de regenboog? Een regenboog
komt altijd heel onverwacht in ons gezichtveld, niet zomaar! Wat gebeurde er voor jij jouw
regenboog zag!
Komende thema’s:
15/07: meditatie - regenboog
19/08: meditatie - mijn lichaam mijn kathedraal
09/09: meditatie - Herboren worden
Wanneer: woensdagavonden van 19u 30 tot 21u.
Bijdrage: € 15 (leden) en € 18 (niet-leden) per keer, drankje inbegrepen.
Voor de reeks van 3 keren: € 40 (leden) en € 45 (niet-leden)
Kom gerust langs of contacteer ons om eventueel je plaatsje te reserveren.
Inschrijven via La Verna
Mo El Bazi,

bel 0485/ 606 247 of mail de-steen@hotmail.com

Brugge, Antwerpen en Torhout

Door mijn stem neem ik je mee naar jouw
innerlijke wereld vol verwondering.
Elke avond wordt een avond waarop je dichter
bij jezelf mag komen.
Elke avond sta jij centraal voor dat deel van
jouw verhaal op deze aarde.
Ik laat je jouw wereld zien op een zachte
manier en met humor.
Met helende woorden en klanken laat ik je kijken naar datgene wat achter jouw gordijn wacht op
jou; Veilig, duidelijk en herkenbaar zodat jouw wonde geneest.
Met helende woorden en klanken laat ik je kijken naar datgene wat achter jouw gordijn wacht op
jou; Veilig, duidelijk en herkenbaar zodat je jouw richting herkent op je kruispunt.
Wat mag je verwachten van zo’n avond?
We verbinden ons met elkaar.
Heerlijk thuiskomen in een klankschaal
Geleide meditatie
Nabespreking en ervaringen delen met elkaar bij een drankje en een versnapering.
“Wens je jouw verhaal voor jezelf te houden dan is daar alle respect voor”
Aanvang:
Einde:
Meebrengen:
Prijs:

19u30 “welkom vanaf 19u15”
+/- 21u30
Fleecedeken en matje
€ 15 per persoon per avond
€ 5 voor student per avond
€ 120 voor 10 sessies

Kom gerust langs of reserveer je plaats via de-steen@hotmail.com, Gsm 0485 60 62 47

Datums en Locaties geleide meditaties
Brugge, Astridlaan 88, 8310 Assebroek
Klik hier voor alle datums en thema's
Antwerpen Pastorijveld 38, 2180 Ekeren
Klik hier voor alle datums en thema's
Torhout Breestraat1, 8820
Klik hier voor alle datums en thema's

Maandelijkse geleide meditaties

Intuïtieve meditatie

intuïtieve meditatie, een initiatief dat wij graag verder zetten,
Koen Lootens die bedreven is verschillende vormen van meditatie en Mo El Bazi die zijn
ervaring put uit geleide meditatie vormen samen een duo om intuïtieve meditatieavonden te
leiden.
Ongeremd, vrij, gevoelsmatig, oordeelloos, veilig en harmonieus om in een intuïtieve
meditatiesessie te gaan.
Wat mag je verwachten?
Een vraag of gemoedstoestand. Iets dat jou al een hele tijd sluimerend bezig houdt.
Daar gaan we heel intuïtief naar op zoek via stilte meditatie om het goed te omschrijven, te
kaderen.
Volgend hierop is er een intuïtieve geleide meditatie om op al die vragen die naar boven komen
een antwoord te ontvangen.
Door alles samen te laten komen creëren we verbinding die voor elk betekenisvol is
We sluiten af met het luisteren naar elkaars ervaringen en inzichten die we mogen ontvangen
van Mo El Bazi.

Datums: Telkens op vrijdag van 19u30 tot 21u.
2/10/2020 - 30/10 - 20/11 - 18/12 - 29/01/2021 - 26/02 - 26/03 - 23/04 - 21/05 - 25/06
Locatie: waterstraat 5, Beernem www.swargahealing.be
Mee te brengen: matje en dekentje
Prijs: € 10 per avond
Spreekt deze vorm van meditatie namelijk “intuïtieve meditatie” jou aan?
Kom gerust langs of contacteer ons om eventueel je plaatsje te reserveren.
Koen Lootens, bel 0474/ 912 782 of mail koen@swargahealing.be
Mo El Bazi,
bel 0485/ 606 247 of mail de-steen@hotmail.com

Transformatie en spirituele reis in de
Sinaï woestijn
Inschrijven om mee te gaan, altijd mogelijk!!
Wil jij meer informatie over mijn innerlijke spirituele reizen naar de Sinaï woestijn?
Contacteer mij vrijblijvend om een afspraak te maken of voor bijkomende informatie en
toelichting te vragen.
Gsm: 0485/606 247
e-mail: de-steen@hotmail.com

Nieuwe datum 2020
Van vrijdag 27 november tot en met zondag 6 december 2020
Sinaï woestijn

Transformatie en spirituele reis

Facebook

Website

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.

