Hét weekend waar je kind zijn/haar flow met veel plezier kan ervaren…
Zodat jij met speelsheid en lichtheid je hartsverbinding kunt verdiepen voor je gezin en jezelf!
Juist in deze tijd... focussen op zaken waar we invloed op hebben: ons eigen bewustzijn en gedrag.
Tijdens een Bliss kind retraite gaan je kind en jij:

- Meer manieren vinden om jezelf fijner te voelen en bliss te ervaren
- Jezelf ontdekken en meer erkenning voor jezelf en elkaar creëren
- In speelsheid herinnerd worden aan de liefde onderling

- Vanuit lichtheid gespiegeld worden in dynamieken en bijbehorende overtuigingen
- Vanuit helderheid ontspannen loslaten dat wat je niet meer dient

Zo help je jezelf en anderen om een positieve invloed te hebben op onze huidige wereld;
de toekomstige wereld van onze kinderen.
Happy kids, happy planet (via een "happy family")
Voor meer informatie: www.facebook.com/BlissVibration

vrijengelukkig@blissvibration.com

Kindweekend Bliss Retraite


Wil je als ouder meer vertrouwen uit kunnen dragen
naar je kind?




En een diepere erkenning in zijn/haar eigen unieke trilling?
Wil je je positieve invloed op je kind(eren) versterken?

Inhoud:
 Je kind kan 2 dagen spelen met plezier en lichtheid
 Je kind vergroot het vertrouwen in zijn eigen flow tijdens opvang in een
fijne buiten omgeving met Bliss Vibration begeleiders
 Waardoor jij gerichte aandacht hebt om met jezelf in hartsverbinding te
zijn (m.b.v. oefeningen voor thuis)
 Spiegelende coaching voor jou als ouder

Prijs: €599,- per gezin (incl. 2 ouders, 1 kind - elk 2e, 3e, 4e kind €49,-)
Inclusief:
 Voor je kind: biologische lunch en tussendoortjes voor je kind, spelen met
Merlijn (een haflinger pony), de natuur en creativiteit.
 Voor jou/jullie: een coachsessie op maat voor jou/jullie met systemische
coaching of massagecoaching naast meerderde suggesties en oefeningen
om het effect te versterken.
Waar?
Je kind is in de natuur op een heerlijke buitenplek in Gemonde en jij/jullie
komen naar een locatie daar in de buurt voor je sessie op maat.
Wanneer?
9 en 10 oktober 2021
Zaterdag en zondag: 10:00 - 17:00 uur

Met wie?
Jesse Turpijn - van Tuijl, Claire Korpel en Zoë Faber hebben hetzelfde verlangen en dragen dit gezamenlijk al uit door hun betrokkenheid binnen
de Bliss Vibration Kids Academy (www.blissvibration.com)

