Human Design workshop

KEN JEZELF
LEVEN VANUIT JOUW NATUURLIJKE FLOW
VRIJDAG 4 OKTOBER 2019

JOUW PERSOONLIJKE BLAUWDRUK

In deze workshop gaat het om zelf-(h)erkenning: zien wie je wezenlijk bent
en daar helemaal voor gaan staan. Wil je weten wie je in essentie bent en
wat jouw unieke talenten en valkuilen zijn? Hoe kun jij het beste handelen
en de juiste beslissingen nemen? Wat gebeurt er wanneer jij in interactie
bent met iemand anders? De antwoorden op deze vragen vind je in jouw
persoonlijke blauwdruk, gebaseerd op Human Design.

s

HUMAN DESIGN

Human Design is een praktisch systeem dat je vanuit een hele andere
invalshoek naar jezelf laat kijken. Het is een instrument dat niet te
vergelijken is met alle andere bestaande analyse systemen. Het maakt
namelijk jouw levensenergie zichtbaar en tastbaar, zodat je er grip op kan
krijgen en er je voordeel mee kan doen.

FOCUS VAN DE DAG

We bieden je de theoretische basis van Human Design, oefeningen en veel
praktische kennis om in je leven toe te passen. Het ongrijpbare begrip
'levensenergie' wordt (be)grijpbaar. Je krijgt niet alleen inzicht in jouw
eigen energie maar ook in die van de mensen om je heen. Je ontdekt wat
jouw persoonlijke beslissignalen zijn zodat jij op de meest efficiënte en
natuurlijke manier kan handelen en keuzes kan maken.

BRIGITTA VAN KANTEN
Projector, trainer en coach.
Vanuit haar bedrijf Ixchel
inspireert zij leiders om hun
leiderschap vanuit het hart
duurzaam en krachtig vorm te
geven. Haar slogan is
'Verbinding maak je vanuit je
hart'.

HET RESULTAAT

Je weet hoe je jouw persoonlijke blauwdruk kan gebruiken, zodat je in de
flow van je leven komt. Doordat je weet hoe jouw energieveld werkt, heb je
er een nieuw waarnemingsinstrument bij. Dat zal het contact met anderen
zeker ten goede komen. Kortom, je hebt een nieuw inzicht in jouw essentie
en relaties en je ervaart dat je precies goed bent zoals je bent.

INFORMATIE

WAT NEEM JE MEE

SHARON VAN DEN
BIGGELAAR

Vrijdag 4 oktober 2019
Van 9:30 tot 19:00 uur
Inloop vanaf 9:00 uur

Kennis en inzicht over
hoe aura's werken
hoe je mind werkt
je unieke talenten en je valkuilen
de verschillende vormen van bewustzijn
die je tot je beschikking hebt
hoe je het beste keuzes kunt maken
hoe mensen jou zien
hoe we onbewust beïnvloeden en
beìnvloed worden.

Projector en coach. Met haar
bedrijf Love of Sharon vervult zij
haar zielsmissie. Op haar manier
zorgt zij voor meer begrip voor
jezelf, wat zorgt voor meer
begrip en een betere
communicatie tussen jou en
anderen zodat dit kan leiden tot
meer verbinding.

Erasmuslaan 31
3707 ZA Zeist

TARIEF

Zakelijk € 295,- p.p. excl. btw
Particulier € 295,- p.p. incl. btw
Incl. koffie, thee, lekkers, lunch en
borrel

VRAGEN OF INSCHRIJVEN
Je kunt ons bereiken:
brigitta@ixchel.nu
tel.nr. 06 303 78 742
sharon@loveofsharon.nl
tel.nr. 06 300 67 678

.Praktische tools
een print van jouw blauwdruk
een persoonlijk spiekbriefje met een
beknopt overzicht van handvatten, zodat
jij praktisch aan de slag kan met jouw
design.

Wil je (eerst) een Human Design basisconsult?
Dat kan, neem gerust contact met ons op voor
de speciale workshop aanbieding.
Niet noodzakelijk of verplicht, wel handig!

