Heerlijk Herfst!
Workshopweekend met Trainer Inge Hindriks
‘

‘’Ontdek je Levensmissie met het Talentenspel’’
Zaterdag 17 & Zondag 18 November 2018
in Boekelo

Inge Hindriks begeleidt je dit
weekend. Ze is psycholoog,
reikimaster en talentencoach,
en internationaal opleider met
Het Talentenspel. Onder de
naam Soulstainability®
begeleidt ze mensen en
organisaties naar de passie van
hun ziel. Ze werkt wereldwijd.
www.soulstainability.com

Wil je (beter) weten wie jij bent en wat jouw missie is in je
leven? Of … wil je ontspannen en weten dat je op de juiste weg
bent?
Met het Talentenspel ontdek je je diepste talenten en
verlangens, de eventuele belemmeringen en de oplossingen
om te kunnen leven en werken zoals jij dat wilt.
Willem Glaudemans ontwikkelde aan zijn keukentafel intuïtief
een manier om met zijn talenten in gesprek te zijn, ze beter
te leren kennen en ze te laten samenwerken. Zo ontstond Het
Talentenspel. Het Talentenspel gaat ervan uit dat ieder van
ons een levensmissie heeft en twaalf bijbehorende talenten om
die missie waar te maken. In dit weekend leer je onderscheiden
welke Talenten jou voeden, welke jij inzet in contact met
anderen en welke jouw missie vertegenwoordigen.
Tijdens het spel word je begeleid door de energie van je ziel.
Via beelden krijg je inzicht in waar je leven wel en niet in
overeenstemming is met je missie. Wat nodig is mag
transformeren en helen om zielsgeluk te bereiken. In deze
veilige setting leer je als groep ook van elkaars proces. De fijne
locatie in Boekelo ondersteunt het proces van naar binnengaan.
Nadat je jouw Talenten hebt ontmoet, je missie hebt
(h)erkend en de regie over jezelf hebt genomen ga je als
koning(in) te rijk naar huis, vol licht en ruimte! Het resultaat
van deze workshop kan nog wel maanden doorwerken!

Mirjam Top-Termaat
organiseert deze workshop in
haar praktijk Reiki Twente.
Mirjam is reikibehandelaar en
reikimaster in opleiding, ze
werkt deels als logopedist met
mensen met niet-aangeboren
hersenletsel en afasie en leert
over regeneratief denken.
www.reikitwente.nl
Wanneer: Zaterdag 17 en zondag 18 november van
10:00 – 17:00 uur. Op beide dagen ben je welkom vanaf
09:30 uur. Er is koffie en thee.
Waar: Reiki Twente, Doolhof 28, 7548 BZ Boekelo
Vragen & organisatie: Mirjam 06-81 42 95 78
Prijs: € 250,- inclusief btw, koffie, thee, snacks en
spelmaterialen. Voor de lunch zorg je zelf.
Aanmelding: Meld je aan via info@reikitwente.nl en als je
€ 250,- hebt overgemaakt naar IBAN NL52INGB0680717536
(voor België: BIC INGBNL2A) t.n.v. I. T. Hindriks, o.v.v.
‘Talentenspel 17 & 18 november’ is je aanmelding
compleet! Je betalingsbewijs ontvang je per e-mail.
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