
 Impressie en getuigenis/feedback INSPIRATIEDAGEN 2021

Bijzondere en warme reacties moedigen mij aan om dit te blijven faciliteren:

‘Dank je voor deze mooie zondag samen met ons zes.
Met een glimlach blik ik erop terug.
Jan leidde ons mooi doorheen deze dag met ontdekking van onszelf en tot verbinding met
elkaar. Knap gedaan! Mooie opbouw op een heel natuurlijke en zachte manier. ’
Lut B. Zwevegem

‘Witte wind spreekt tot blauwe adelaar:
Onbewust en onbevangen werden we gevoerd naar bewust-zijn.
Het was een zalige ont-moeting.
-Laadt ons met rust-
Geladen met vrede, vreugde en vrijheid op ons levenspad slingert de rode slang en kwis-
pelt de witte hond getrouw mee.
Het was in 1 woord een thuiskomen via creatieve, beweeglijke begeleiding van Jan. Van
geest tot geest.
En dit laatste is geen compliment. Het is de waarheid.’
Nancy B. uit Borsbeke (Herzele)

'Jan neemt je in liefdevolle zachtheid mee naar de diepere lagen van jezelf en reikt je daar-
bij op stille meeslepende wijze, wijsheid en mystiek aan die elke cel in je lichaam hoger
doet trillen en je hele zijn stimuleert en voedt.' Ilke V.d.B. 

'Een dag vol inspiratie... mooi opgebouwd, vanuit jouw eigen missie, Jan. Zonder te willen
overtuigen, maakte je me deelgenoot van jouw stap voor stap vinden van je eigen weg. 
Alleen dat al maakte dit samen beleven de moeite waard voor mij. Je roerde het kind in
mij, net op het gepaste moment in mijn eigen proces. Vooral de medicijnwandeling inspi-
reerde mij... zalig genieten was dat !! ' Lut V.D. uit Lebbeke 

'Sinds de dag met Jan in Gooik is het mij gelukt om een moeder kunnen zijn voor velen.
Mijn wens is uitgekomen. Samen met mijn team heb ik een eigen pagina gekregen voor
SOS kinderdorpen. 
Mijn creaties te koop gesteld op 3 weekenden op een kunstmarkt. Nu al bijna 900euro kun-
nen storten. Dankbaarheid. '  Ann M. uit Sint-Truiden 

Dankbaar om dit werk te mogen doen,
Jan
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