Mediteren is geen bezigheidstherapie maar de
methode om in de stadia van Verlichting open te
bloeien en je wezen te realiseren.

Bekijk de webversie

Hoopvol het nieuwe jaar in ...
Wie ben ik?
Mo El Bazi is een warm en geduldig persoon die zijn tijd neemt om te luisteren en de ander de
tijd geeft om zijn of haar verhaal te doen. Hij gaat geen thema’s uit de weg, maar benadert elke
thema zonder oordeel en zoekt samen naar een oplossing. Zijn opleidingen gaven hem vele
inzichten en door zijn ervaring in de praktijk voelt hij precies aan waar iets knaagt, belemmert of
heel gevoelig ligt. Zijn spontaniteit en rustige aard zorgen dat mensen zich gemakkelijk,
vertrouwd en veilig voelen om in gesprek te gaan.
Coaching:
Coaching bij praktijk De Steen gaat erom om de weg te effenen, barrières en belemmeringen
weg te werken. Niet om jezelf iets te bewijzen maar om jouw persoonlijke kracht te ontdekken
en zo opportuniteiten te verkennen. Exploraties om jouw droom, welke die ook is, te realiseren.
“De mens zijn grens is onbeperkt door zijn geloof”
Healing:
Als alles energie is dan ben jij ook energie. Als energie niet kan stromen dan is er geen licht of
beweging. Tijdens een healing wordt jouw energie hersteld in de vele lagen die een menselijk
lichaam bezit. Elke onderbreking vertelt je wat er gaande is en wat er kan aan gedaan worden
om jouw leven terug van energie te voorzien zodat jij terug kan stromen en jouw innerlijk licht
krachtig kan stralen. Niet alleen naar buiten gericht maar vooral innerlijk waar alles begint en
uitstraalt naar de buitenwereld. Het tonen en kunnen zijn wie jij werkelijk bent.
Motivator:
Vertellen dat alles mogelijk is, is soms gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wie in een dal zit,
heeft een duwtje nodig om boven de wolken te geraken. Als geen ander weet Mo dat een
duwtje krijgen geen schande is maar net dat wat we nodig hebben. Door zijn blik te houden op
de mogelijkheden van de mens is hij de juiste persoon om te motiveren vanuit een realisme en
nooit uit hoogmoed.
Praktijk De Steen? De stenen die ik meebracht uit de Sinaï woestijn met hun grote
energiewaarde gaven mij de inspiratie om mijn praktijk ‘De Steen’ te noemen. Elke steen had
een bijzondere aantrekking en elke nieuwe eigenaar vond zo zijn steen waartoe hij of zij
aangetrokken werd. Stenen zijn in alle vormen, grootte en kleuren te vinden in de woestijn. De
onzichtbare uitstraling en kracht die ervan uitgaat is bijzonder. Zo heeft Praktijk De Steen een
natuurlijke aantrekkingskracht die geen moeite kost.
Heb je een vraag, wil je meer informatie of een afspraak maken?
Dit kan via mail de.steen.info@gmail.com of bel 0485/ 606 247.

Activiteiten, informatie en inschrijvingen
Je kan je inschrijven of meer informatie terug vinden op mijn website De Steen
Door te klikken op een locatie word je geleid naar website
13/01
Torhout Geleide healing meditatie
14/01
Antwerpen Geleide healing meditatie
18/01
Online avondmeditatie
21/01
Beernem intuïtieve meditatie
22/01
Torhout: Infosessie Reiki 1ste graad
09/02
Gent Geleide healing meditatie
5 & 6/02 Torhout: Reiki inweiding 1 ste graad
25/02 - 06/03 Spirituele reis Sinaï woestijn

Zoektocht naar een nieuwe meditatieruimte in Gent
Een ruimte vinden die goed aanvoelt en waar het mediteren tot haar recht komt vergde wat tijd.
Mijn wens was een thuis te vinden waar jij in alle veiligheid mag komen om je te laten
meenemen in de diepte naar je innerlijke wereld waar het licht altijd helder schijnt.
Dit vergde tijd en ik nam mijn tijd. Bij het Regeneratief Bedrijvencentrum, UR.zone Gent, mag ik
nu mijn zaadje planten en rustig laten groeien tot een mooie creatie van het Universum.
Ik nodig je uit om langs te komen en om je te laten meevoeren door mijn stem naar ongelooflijke
plaatsen die ons allemaal zoveel te bieden en te leren hebben. Daar zal jou getoond en gezegd
worden wat NU bij jou past!
Tijdens de meditatie neem ik je mee om in de stilte en rust te verblijven.
In de stilte en rust leer jij je grenzen ontdekken en verruimen.
Je wordt geleid naar het licht dat jouw gids is om je helder te tonen wie jij bent en om jouw
mogelijkheden te ontdekken.
Alles is in beweging, ook jij!
Niets is zo krachtig als samen mediteren om elkaar op te tillen naar een hoger bewustzijn van
Verlichting.
Verder informatie vind je op mijn website.

Nieuwe locatie meditatieavonden te Gent
UR.zone Gent
Het Salon
De Pintelaan 347, 9000 Gent
Ruime parking voor auto en fietsen aanwezig.

Mo El Bazi is coach en healer bij Praktijk De Steen waar eenvoud werkt en sterk jouw leven kan
veranderen.

Facebook

Website

YouTube

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.info@gmail.com toe aan uw adresboek.

