
Hét weekend om vanuit speelsheid en lichtheid jullie hartsverbinding te verdiepen als gezin en/of als ouders!
Juist in deze tijd... focussen op zaken waar we invloed op hebben: ons eigen bewustzijn en gedrag.

Tijdens een bliss-retraite ga je:
- 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 jullie 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")



Gezinsweekend Bliss Retraite

 Willen jullie als ouders meer vertrouwen uit kunnen dragen

naar je kind?

 En een diepere erkenning in zijn/haar eigen unieke trilling?

 Willen jullie je positieve invloed op jullie kind(eren) versterken?

Inhoud:
 Spelen met plezier en lichtheid
 Gerichte aandacht om met elkaar in hartsverbinding te zijn
 Spiegelende coaching
 Systemisch als gezin aan de slag
 3 sessies gezinscoaching (met behulp van o.a. paarden, spel,

edelstenen, etherische oliën, kindermassage en systemische aspecten;
afgestemd per gezin)

Prijs: €599,- per gezin (incl. 2 ouders, 1 kind - elk 2e, 3e, 4e kind €49,-)
Inclusief: eenvoudige maaltijd bij aankomst, koffie/thee/fruit, een Flow
sieraad (maken) voor elk kind

Waar?
Villa Vidarte te Vught (naast “Hotel van der Valk ‘s-Hertogenbosch”)
Genoeg ruimte onderling voor elk gezin in de warme, gezellige villa Vidarte en
voldoende mogelijkheid tot rust-/slaapmomenten voor de kinderen.

Wanneer?
14, 15, 16 mei 2021
Vrijdag: 17:30 - 20:30 uur
Zaterdag: 10:00 - 18:00 uur
Zondag: 10:00 - 16:30 uur

Ouderweekend Bliss Retraite

 Willen jullie meer contact met de essentie van jullie relatie?

 En meer dankbaarheid ervaren voor jullie liefde samen?

 Willen jullie je positieve invloed daardoor op jullie kind(eren)

versterken?

Inhoud:
 Spelen met plezier en lichtheid
 Gerichte aandacht om met elkaar in hartsverbinding te zijn
 Spiegelende coaching
 Systemisch als ouderkoppel aan de slag
 3 sessies relatiecoaching (met behulp van o.a. paarden, spel,

edelstenen, etherische oliën en systemische aspecten; afgestemd per
koppel)

Prijs: €599,- per koppel
Inclusief: koffie/thee/fruit, een Flow lavasteen incl. etherische olie per
koppel

Waar?
Locatie wordt later bekend gemaakt.

Wanneer?
9, 10, 11 juli 2021
Vrijdag: 18:30 - 21:30 uur
Zaterdag: 10:00 - 18:00 uur
Zondag: 10:00 - 16:30 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)

Voor meer informatie: www.facebook.com/BlissVibration

vrijengelukkig@blissvibration.com

http://www.blissvibration.com

