samen met The New Life Teaching & Bewust
Bewegen

Vierdaagse transformatiecocktail

Met (familie)opstellingen, meridiaan Chi Kung en 5-elementen yoga
Datum:

van 7 augustus 2018 t.e.m. 10 augustus 2018

Periode:

LeerMeerDaagse

Thema:

Persoonlijke groei & Ontwikkeling, Rust & Spiritualiteit

Organisatie:

The New Life Teaching & Bewust Bewegen

Via opstellingenwerk, Chi kung en yoga kijken, voelen en zijn we één met wat is. We creëren samen
ruimte om het oude, niet meer bruikbare, te transformeren en nieuwe bewegingen te verwelkomen…
Twee Hildes bundelen hun unieke expertise en nemen je mee naar de diepten van je lichaam en geest!
Vier dagen tijd voor jezelf in de luxueuze omgeving van de Heerlijckyt van Elsmeren te Geetbets,
dichtbij én mzt een vakantiegevoel.

Schrijf in via ons formulier

Je ware kleuren stralen van binnen naar
buiten
-Hilde Van Bulck

Voor wie?
Voor iedereen die …
• op zoek is naar meer ruimte en vreugde in lichaam en geest,
• zichzelf wil verkennen via opstellingen,
• de relatie wil leggen naar hoe je leven zich in je lichaam heeft vertaald,
• een nieuwe beweging in zijn/haar leven wilt initiëren,
• vakantie en zinvolheid wil combineren,
• graag geniet van quality time, natuur, lekker eten en nieuwe vriendschappen.

Door wie?
Hilde Van Bulck verdiept zich al jaren in de wonderlijke wereld van het
energetisch bewustzijn via verschillende werkwijzen waarvan opstellingen er
één is.
The New Life Teaching | +32 (0) 493 247 547

Hilde Broeckhove is Senior Universal Healing Tao instructor en verdiepte zich in
lichaamswerk, Tao Yoga en Chi Kung.
Bewust Bewegen | +32 (0) 497 469 219

Neem een kijkje op onze kalender
(heerlijckyt.org/ontwikkelen) voor meer info over de inhoud
en praktische details van dit programma.
Heerlijckyt van Elsmeren Weg op Halen 2 - 3450 Geetbets
www.heerlijckyt.org | tel: +32 (0) 11 69 68 75

https://goo.gl/uRYvr2

