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Bekijk de webversie

NIEUWSFLITS januari 2022
Aanloop naar mijn binnenkort verschijnende nieuwsbrief :)

Het nieuwe ontstaat in jou...
Tijd voor een nieuw verhaal, jouw verhaal...
Wat mag er in jou en door jou verteld worden?
Wat mag er z'n weg naar de buitenwereld vinden?
Hoe wens jij daar expressie aan te geven?

UITNODIGING
voor de eerst komende ‘Leef je droom’ inspiratiedag.
Een dag waar je bovenstaande vragen kunt onderzoeken of er
gewoon laten zijn en ontvangen wat er zichtbaar wordt.
Deze dag gaat door in de heerlijke aardse energie van de
rode schuur van HuisElf te Lebbeke (B)
op Zaterdag 19 februari ‘22

'Leef je droom' inspiratiedag 19 februari 2022
Be-Leef meer je ware natuur. Voel je uitgenodigd voor deze ontdekkings- en belevingsdag.
Deze keer in de heerlijke aardse energie van de rode schuur van HuisElf te Lebbeke. Magie...
Ieder mens mag/moet z’n eigen puzzelstukjes leggen. Dit is jouw geboorterecht en je bijdrage
aan de wereld. Er wordt op je gewacht...vertrouw dit maar, anders was je hier niet.
Wat leeft in jou? Welke obstakels weerhouden je om dit tenvolle te leven?
Kom dit onderzoeken door je te verbinden met de natuur, met natuurlijke tijd/ritmes en je
geboorte-energie. Welke inzichten komen hieruit die jouw eigen uniek pad verhelderen?
Wat resoneert met je kern? Wat mag er zichtbaar worden die nu je aandacht nodig heeft om een
volgende stap te nemen op ‘jouw’ weg?
Tijd en aandacht voor jouw pad van vervulling.
Kom tot je recht en eer het leven! Neem één stap en je zult je volgende stap herkennen.
Maak contact met jouw diepere natuur. Waar gaat je hart van zingen en word je écht blij van?
Kijk uit naar spiegels, inzicht, verbinding, keuzes, antwoorden, stappen...
Enkele sleutels om innerlijke deurtjes te openen:
- Inzichten natuurlijke tijd/ritmes van mens, aarde, maan, zon, kosmos.
- Creactieve sessies geïnspireerd door de tzolkin mayakalender en je geboorte-energie.
- Natuurcontact/observatie/aarden via sjamanistische medicijnwandeling.
- Lichaamsbewustzijn en Healing Dance sessie als woorden tekort schieten.
- Rituelen, oefeningen, meditaties en deelmomenten in veilige ruimte met gelijkgestemden.
Wanneer? Zaterdag 19 februari 2022 van 10u tot 17u. Aankomst vanaf 9u30.
Waar?
Rode schuur HuisElf te Lebbeke
Meer info en inschrijven via janvermeulen1962@gmail.com
5 tot max 9 deelnemers!

Ten huize van...
Wil jij zelf zo'n inspiratiedag bij je thuis of in je buurt voor jouw netwerk organiseren? B of NL
Heb je een fijne workshopruimte (max 10 personen) in een groene omgeving?
Ik hoor het graag!

Verbinden...
Voel je vrij om deze nieuwsbrief/uitnodiging te delen in jouw netwerk waar je aanvoelt dat dit
passend is. Mijn activiteiten breiden zich stap voor stap uit in verschillende regio's in B en NL.
Ik ben een schakeltje in het geheel die verbinding zoekt om samen de trilling in onze
samenleving te verhogen. Elk draagt hieraan bij op z'n eigen unieke manier. Co-creatie :)
Wonderbaarlijk hoe dit werkt...

De Natuurlijke Weg - Jouw Weg

Jan Vermeulen

MOED (Haemin Sunim)
Als de golven van een beproeving komen aanrollen,
moet je niet uit wanhoop handelen.
Ga naar een vredige plek
en sta stil bij de stilte in jezelf.
Als je geest die diepe stilte aanraakt,
besef je dat je genoeg innerlijke kracht
en wijsheid hebt om hiermee door te gaan.
Ik kijk naar je uit...
Lieve groet,
Jan

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 janvermeulen1962@gmail.com toe aan uw adresboek.

