Beste {{voornaam}}

Bekijk de webversie

In stilte achter de schermen

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.

De maan herbergt de zon om uit te rusten.
Net zolang het nodig is.
In de schaduw kan ik rusten en bewegen in alle stilte.
Niemand die mij ziet of hoort.
Dankbaar voor de sterke rug van de maan.
Ik ben de zon die eventjes op adem kwam.
Straks zal ik schitteren
Straks zal ik menig harten verwarmen
Straks zal ik velen verlossen van hun lijden
Straks zal ik mijn energie gebruiken
Ik ben niet onuitputtelijk en soms heb ook ik die rust nodig.
De maan en de zon lopen nooit in elkaars weg maar geven om beurt dat wat ze nodig hebben.
De tijd om te verstillen..

Voorwoord
In stilte terug getrokken keek ik naar mijn innerlijke wereld. Ik voelde hoe ik mij in deze
bijzondere tijd waarin wij allemaal leven en tot rust kon komen. Vanuit mijn innerlijke wereld
keek ik naar de wereld rondom mij. Ik had er geen oordeel over en nam alleen maar waar. Ik
nam waar hoe alles is en niets anders.
Vanuit deze staat van zijn werkte ik rustig door naar de toekomst die nog moet komen. Een
toekomst zonder verwachtingen maar wel hoopvol dat alles anders en beter zal zijn. Een mooie
wereld met oneindig veel mogelijkheden.
Het is een droom waar ik vandaag vorm aan geef.
Zo mag jij heel wat verwachten van mij in de komende tijd die aan het aanbreken is.
1. Een nieuwe website
2. Workshops
3. Online meditaties
4. Online coaching
5. Online healing
6. Excursies
7. …
De tijd waar ik als waarnemer de tijd heb genomen om rondom mij te kijken, heeft mij veel rust
en creativiteit gebracht. Alles ben ik nu aan het bundelen om klaar te staan voor de volgende
stap. Het uitbreken en uit mijn kot komen om ten dienste te staan voor de maatschappij.
Ik heb niet stil gezeten en heb mijn tijd zo goed mogelijk weten te gebruiken.
Ik voel mij bekroond om mezelf deze tijd te hebben gegund om sterker, zelfzeker, bevrijd en
creatiever naar buiten te kunnen en mogen komen.
Ik heb leren begrip en respect op te brengen voor alle mensen hoe zijn leefden en dachten over
deze pandemie. Het begrip en respect heeft mij leren kijken en luisteren naar ieders mening,
hoe verschillend ook en dat elke mening telt en waarheid bevat. Die waarheid die ik leerde
ontdekken heeft mijn kijk op deze pandemie over het algemeen verrijkt. Rust daalde over mezelf
en onrust vervaagde.

Er is veel op komst ...
1. Een nieuwe website
Een website waar ik alles bundel en waar jij alles terugvindt op één platform. Volgende maand
is het zover en gebeurt de lancering van vernieuwde website.
2. Workshops
Heel wat workshops zitten in een eindfase en starten binnenkort. Op de vernieuwde website en
volgende nieuwsbrief vind je meer hierover.
3. Online meditaties
Vanaf maart gaan diverse meditaties van start; waaronder
Ochtend en avond meditaties waar je online kan aan deelnemen.
4. Geliede healing meditaties
Ook geleide healing meditaties gaan terug van start in maart. Eerst online en achteraf online en
op locatie van zodra er groen licht wordt gegeven.
5. Online coaching en healing
Het werkt heel doeltreffend en daar ben ik bijzonder blij mee. Natuurlijk zal de fysieke coaching
en healing ook doorgaan indien mogelijk.
6. Excursies
De reizen naar de Sinaï woestijn zijn geannuleerd maar ik ben er van overtuigd dat in november
ik terug kan samen met jullie.
Meer hierover op mijn vernieuwde website.
…

Blijf samen met mij erin geloven dat het beter wordt. En vooral
dat het snel allemaal zal veranderen.
Ik kijk hoopvol naar de toekomst omdat ik er sterk in geloof.
Tot heel binnenkort en hou vooral mijn nieuwe website in het
oog die je binnenkort online kan raadplegen!
Tot heel binnenkort,
Mo El Bazi
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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.

