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Heel veel nieuwe
ontwikkelingen

Agenda
woensdag 25 juli
11:00-17:00
Start Basiskennis
Tarot
zondag 12 augustus
11:00-17:00
Beurs Deurne

Het is alweer even geleden dat ik een nieuwsbrief heb verstuurd.
De reden hiervan is dat er de afgelopen periode zo ontzettend veel is
gebeurd dat ik het eerst zelf allemaal moest ordenen voordat het allemaal
in een nieuwsbrief gezet kon worden.
Een aantal van de nieuwe ontwikkeling;
Lancering Soul-Counselling
Organisatie van Spirituele, Creatieve, Culinaire, Persoonlijk
Ontwikkelings en Belevingsreizen
Faciliteren van de gelegenheid voor leraren, trainers, coaches,
opleiders om op een bijzondere lokatie in Spanje zelf weken te
organiseren
Nieuwe opleidingen en cursussen.
Verderop in de nieuwsbrief vind je meer informatie hierover.

Soul-Counselling

Ben jij klaar om jouw Zielsmissie te ontdekken en deze toe te
passen op alle facetten van jouw leven.
Soul-Counselling is de volgende stap in ontwikkeling op Zielsniveau.
Speciaal voor iedereen die toe is aan belangrijke stappen in zijn of haar
bewustwordingsproces zowel persoonlijk als zakelijk.
Ben jij :
Zelfstandig ondernemer.
Z.Z.P er.
Net gestart met je eigen praktijk.
Van plan om voor jezelf te beginnen.
Bezig met jouw bewustwordingsproces.
Een Lichtwerker.
Gedreven om spiritualiteit en ratio in balans te brengen.
Gedreven om jouw Zielsmissie te ontdekken en uit te werken.
Maar vind je:
Het nog lastig om jezelf als authentiek te zien en te accepteren.
Het soms lastig om je los te maken van de vooroordelen van anderen.
Het lastig om jezelf “op waarde” te schatten en de prijs te vragen die
je verdient.
Het moeilijk om een manier te vinden om jouw talenten en kwaleiten
te ontdekken, ontwikkelen en voor je te laten werken.
Maak dan nu een afspraak voor een intakegesprek. We gaan samen aan
de slag met het ontdekken van jouw Zielsmissie en inventariseren hoe
we deze kunnen integreren in een onderneming zodat geluk en overvoed
gemanifesteerd kan worden.
http://www.soul-counselling.com

Spirituele
bewustwordingsweek Malaga
Van 17 tot 23 september is onze eerste Spirituele
bewustwordingweek op een prachtige lokatie in
Malaga.
We verblijven op een prachtige locatie bij Alora met
een adembenemend uitzicht.
In deze week gaan we op een bijzondere manier aan
de slag met jouw groei en bewustwording. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van meditatie, yoga, massage, healing- en
ervaringssessies met Engelen, Gidsen en Aartsengelen en persoonlijke
inzicht- en coaching sessies.
Naast deze sessies zullen er twee excursies georganiseerd worden; we
gaan naar de prachtige meren van Ardales en naar natuurgebied El Torcal.
Bij de meren van Ardales zullen we een bijzondere 4 Elementen
meditatiesessie houden om één te worden met de natuur. Hierna kan je
genieten van een heerlijke picknick en zwemmen in de meren.
Natuurlijk kun je altijd genieten van de rust, de natuur of gewoon lekker in
de zon of in een hangmat met een boek of een lekker glas wijn. Ook gaan
we naar een echte spaanse markt.
Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor deze bijzondere reis.
Je kunt jezelf nog aanmelden door op de website het aanmeldformulier in
te vullen: http://www.atlantisacademie.com/malaga/
Last-minute deal:
Vind 2 vrienden/vriendinnen/collega's/gelijkgestemden die
zich aanmelden voor de reis en jij krijgt €100 korting!
Voor deze speciale aanbieding kun je mailen naar
reizen@atlantisacademie.com

Nieuwe opleidingen en
cursussen
Voor de thuisblijvers is er
deze zomer een Cursus
Basiskennis Tarot. Heb je
altijd al willen werken met de
bekende Rider-Waite Tarot
dan is dit nu de kans om het te doen.
In 4 weken leer je alles over de Tarot en hoe je er mee kunt werken. De
cursus start op woensdag 25 juli.
Meer informatie en aanmelden kan
via http://www.atlantisacademie.com/cursussen/basiskennis-tarot/
De Opleiding Eclectisch Medium Therapeut start weer in het najaar op
zondag 30 september. Je vind alle informatie op de
website: http://www.atlantisacademie.com/opleidingen/eclectisch-mediumtherapeut/

Ik ga op reis.....
Eerder in de nieuwsbrief heb
ik het al gehad over onze
eerste Spirituele Groei en
Bewustwordingsreis naar
Malaga.

Dit is het begin van een heel
bijzonder avontuur, we zijn nl
bezig met het uitwerken en
plannen van nog meer hele
bijzondere reizen naar een
fantastische lokatie in het
zonnige Spanje.
Hier gaan we de komende periode op terugkomen met details en data.
Hou dus de nieuwsbrief én de websites goed in de gaten voor de laatste
ontwikkelingen.
En we gaan niet alleen zelf organiseren, we gaan ook anderen helpen met
het mogelijk maken om iets bijzonders te organiseren op een speciale
lokatie.
Dus ben jij of ken jij iemand die bijvoorbeeld cursussen, workshops,
trainingen, masterclasses, bootcamps geeft op spiritueel, creatief, culinair,
welness of zakelijk vlak en zou je dit eens op een fantastische lokatie in
Spanje willen doen?
Neem dan contact op met 06-41155541 of mail naar
reizen@atlantisacademie.com. Dan gaan we kijken hoe we jouw
grote droom werkelijkheid kunnen laten worden!
"Dromen worden werkelijkheden voor hen die sterk genoeg zijn om erin te
geloven" -Colin Wilson-

Tot zover deze nieuwsbrief
Je mag de informatie natuurlijk delen met geïnteresseerden.
Licht en Liefde
Bert
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Verzonden met

