1. NIEUW in 2018: jaartraject ‘Thuiskomen bij Jezelf!’
Wens jij:
- Deel uit te maken van een community van 12 mensen die enkel voor het hoogste
goed gaan in 2018, namelijk THUISKOMEN bij JEZELF?
Het spel van bewustzijn werkt voor iedereen op dezelfde manier, alleen is de vorm
waarin het zich afspeelt voor iedereen uniek. Voor de één ligt de uitdaging in
zijn/haar relatie of op het werk, voor weer iemand anders zal gezondheid daarin de
hoofdrol spelen, of gewoon de relatie met jezelf en bv. grenzen leren aangeven.
Thuiskomen bij jezelf wil zeggen dat je in om het even welke situatie de vrijheid
ervaart om helemaal jezelf te zijn en om expressie te mogen geven aan dat ‘zelf’
vanuit ‘vreugde, liefde, daadkracht, zachtheid, innerlijke rust, passie…’.
- Ga jij voor de doorbraak en voor afgestemd leven op wie je écht bent in elk gebied
van je leven?
Zegt jouw hart JA? Lees dan vooral verder:
- Ik start in 2018 een uniek project waarbij je gedurende één jaar heel intens in het
thuiskomen-traject begeleid wordt! Ik breng het beste van 10 jaar praktijk samen in
een combinatie van ‘live’ en ‘online’ informatie, healing en coaching.
Het traject omvat:
1. Met de deelnemers vormen we een community. De groep komt drie keer ‘live’
samen. Een eerste keer bij het begin om mekaar te leren kennen en een schitterde
start te maken. (tweede keer rond het midden en derde keer op het einde.)
2. Je ontvangt het boek ‘Dit ben je écht!’en de box inspiratiekaarten GRATIS als
welkomstgeschenk!
Velen noemen het boek hun nieuwe ‘bijbeltje’.
3. Je ontvangt gedurende de eerste helft van het jaar 15 'online' modules van het
werkboek ‘Dit ben je écht!’. (=NIEUW)
Het is een mix van observatie oefeningen, bewustwordingsoefeningen, creatieve- en
schrijfoefeningen, meditaties, nieuwe sleutels en nieuwe inzichten zoals bv. de functie
van negatieve emoties (die we meestal liever kwijt dan rijk zijn en die je nu leert
gebruiken als richtingwijzer in je leven).
4. Drie healings met de intentie:
•
•
•
•
•

Ontladen van stress uit vroegere ervarigen, spanningen en oude overtuigingen.
Je fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel opnieuw afstemmen op de trilling
van je Hogere Zelf.
Re-activatie van jouw levenskrachtenergie.
Re-activatie van de herinnering van wie je écht bent!
De healing kan bij mij in de praktijk of op afstand gegeven worden. Wat is
healing? Zie ook link youtube

5. Maandelijks één persoonlijk coaching moment via skype.

6. De tweede helft van het jaar is gericht op het integreren van wat je tijdens de eerste
helft van het jaar geleerd hebt in de modules.
Jouw dagdagelijkse realiteit vormt het leerplatform en spiegel voor bewustzijn.
Wekelijks kies jij een uitdagend moment waar we samen vanuit bewustzijn naar
kijken.
7. De groep vormt een levendige online community. Dwz we staan online in
verbinding om mekaar te ondersteunen, bekrachtigen, te gidsen en ervaringen te
delen. We leren van mekaar daar waar nodig.
8. Gratis intake gesprek om te zien of we iets voor mekaar kunnen betekenen.
Ik wil immers zeker zijn dat dit programma optimaal voor jou geschikt is.
Enkele grepen uit wat je leert:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoe werkt bewustzijn? Hoe leer je omgaan met gedachten, overtuigingen, en
bijhorende emoties?
Wat is aangeleerd gedrag en wat is écht?
Gemakkelijk leren loslaten.
Vernieuwde inzichten over de functie van negatieve emoties en wat ze jou
willen vertellen.
De talenten van je hooggevoelige natuur ontdekken.
Natuurlijker, gelukkiger, vervullender in het leven te staan.
Je hoofd en je hart laten samenwerken.
Leren switchen van ‘stresstijd’ naar ‘overgave en synchroniciteit’.
Je basis-energetische verbinding leren voelen, en zelf-helende toepassingen.
Hoe vertaal je het ruis in je hoofd naar duidelijke boodschappen?
Je dag leren creëren, manifesteren en co-creator worden van je leven.
De magie opnieuw ontdekken in je leven.
Begrijpen en leren werken met Lichtbewustzijn van je Hogere Zelf (= jouw
acces tot informatie)
Wetten van energie leren kennen en toepassen.

Startdatum: 1 februari 2018

Prijs: 1.299,- €
Maandelijkse betaling is mogelijk: 118,-€ per maand (11 maanden)
Vroegboeking voor 31 dec. 2017: 1.199,-€ indien in één keer betaald.
Vraag hier jouw intakegesprek: info@nelecools.be of gsm 0477 424514

