Refresh yourself
Enige tijd geleden heb je bij La Vida een training
gevolgd en/of een coachingstraject. Ik hoop van harte
dat je nog veel effect ervaart van de investering die je
toen hebt gedaan in jezelf.

Speciale aanbieding
Deze training wordt gecombineerd met een éénmalig
persoonlijk consult van één uur, tussen de trainingen
door, om deze training nog meer verdieping te geven.

Het leven is continu in beweging en stelt je steeds
opnieuw voor uitdagingen waardoor iedereen
uitgenodigd wordt om te blijven leren! Hoe prachtig
is dat? Vanuit dit perspectief ben ik de afgelopen
periode verschillende malen benaderd om een
training te organiseren om alles weer eens op te
frissen. Dat pak ik graag met beide handen aan. Doe
je mee?

Ben je geïnspireerd?
Voel je welkom op deze La Vida opfristraining.

Op vrijdagochtend 20 mei, 10 juni en 1 juli geef ik een
training speciaal om de boel weer eens op te frissen
en aan te scherpen.
Wat gaan we doen?
Uiteraard werken we aan wat aan de orde komt, wat
de vragen zijn die boven komen borrelen, wat er in
jullie levens speelt. Daarnaast gaan we herhalen maar
ook nieuwe stappen maken. Theoretische kennis
opvijzelen van Ho’oponopono en dit combineren met
de Cursus in Wonderen.
Dus concreet betekent dit:
• k orte herhaling Ho’oponopono in combinatie met
de Cursus in Wonderen
• werken met je energieveld om je heen
• bewust worden van gedachtenkracht
• k ijken naar gebeurtenissen in je leven en nieuwe
perspectieven ontdekken
• a an de hand van teksten uit boeken verdieping
uitwerken

Nog even de informatie op een rijtje:
Wanneer
Vrijdagochtend 20 mei, 10 juni en 1 juli
Tijd		
Van 09:45 tot 12:00 uur
Waar		
Op de Westergracht 70 Haarlem
Kosten		
€ 185,00 incl BTW
(incl werkmateriaal en persoonlijk consult van 1 uur)
Aantal deelnemers
6 tot max 8 personen
Opgeven via reply, Adriënne @la-vida.nu
Ik hoop je te ontmoeten,
Lieve groet Adriënne
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