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De geluksvlinder is uitgevlogen ....

Bekijk de nieuwsbrief online

Bent u hem al tegen gekomen?

“Ik ben de geluksvlinder, die vanuit verbinding, de
stroming van jouw natuurlijk lichaamskracht laat
beleven en stralen.

Like en volg ons
Website
Email

Uitgevlogen
Ben jij de vlinder al tegen gekomen?
De vernieuwde flyer van de (Eigen) Innerlijke
Kracht training en de flyers van de geluksroute
Heiloo zijn verspreid.

10 %
kortingsbon
(E)IK training
Geldig tot ..........
1 augustus 2016

(E)IK training
In de natuur, ouders en kinderen ervaren samen
hun eigen rust, kracht en kwaliteiten. Dit gebeurt
door middel van een wandeling in de natuur waarin
diverse metaforen, bewegingen en
aandachtsgerichte oefeningen aan bod komen.
Nieuwsgierig?
Zaterdag 17 september om 14.30 uur
start de (E)IK training
in de Egmonderhout te Alkmaar
Inschrijven  info | Flyer
Met dank aan Ricky Booms van Dimgray voor het ontwerp van de Flyer

BEWUSTZIJNS
WANDELINGEN

Dinsdag 5 juli
's ochtends
9.30 uur vertrek
vanaf Diederik
Thema (Weer)ZIN

Overige data
Gelukswandeling
op 16 en 17 juli

Geluksroute Heiloo
Het eerste weekend van de zomervakantie (16/17
juli). Vormen verschillende geluksbrengers 1 lange
route door Heiloo en jij mag daar geluk komen
plukken. De meeste workshops zijn gratis of tegen
een zeer kleine onkosten vergoeding te volgen.
De geluksvlinder van Natuurlijk lichaamskracht
fladdert ook rond op
zaterdag 16 juli om 15.00 uur en

Dinsdagavond
19.30 tot 21.00
19 juli  Zintuigen
2 augustus  Stralen

AANMELDEN
wandelingen

zondag 17 juli om 10.00 uur

Vanaf de Kattenberg in Heiloo vertrekt de
gelukswandeling voor jong en oud. In een uurtje
worden jullie meegenomen door het bos om jouw
geluk in je eigen lichaam te ervaren. Voor gezinnen
een ideaal moment om op een ongedwongen sfeer
te proeven aan de elementen uit de (E)IK training.
Ik ontmoet jullie graag.

.... en fladdert rond

Fladder je een
stukje mee?
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Samen sterk
delen? Ja graag!
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