
STAP 2: HERKENNEN

Om vervolgens te herkennen wat jouw
waarnemingen betekenen

Na een koffiepauze in het zonnetje, is het tijd om een volgende stap te
nemen in het bewustzijnsproces. De stap van het herkennen. Wat

betekenen je gewaarwordingen? Welke overtuigingen bepalen nu jouw
realiteit? Waar komen je belemmerende gevoelens vandaan? Kortom, wat
is jouw verhaal? Wil je een nieuw hoofdstuk starten in je leven, dan is het

belangrijk te weten wat de vorige hoofdstukken hebben betekend. 

STAP 1: BEWUSTZIJN

Bewustzijn start met er bewust zijn

We starten de eerste dag met bewustzijnsverruimende oefeningen. Je
leert wat bewustzijn is en hoe jij er meer bewust kan zijn. Omgeven door
de schoonheid van de natuur leer je voelen en opmerken wat er in en om
jou heen gebeurt. Je neemt je eigen leven en de wereld om je heen waar

vanuit de bewuste bril. Want elke verandering start bij bewust
waarnemen. 

DE BEWUSTZIJNS
TWEEDAAGSE

De eerste dag
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STAP 4: VERLANGEN

Verandering begint bij het visueel maken van
jouw verlangen

We starten deze ochtend met inzicht gevende oefeningen om in contact te
kunnen komen met jouw ware verlangen. Wanneer je afgestemd bent op
dat verlangen, is het tijd om het visueel te maken. In de mooie omgeving

van het Land van Es kan je je creativiteit helemaal de vrije loop laten en ga
je onder begeleiding je eigen visionboard maken. Laat al die energie die nu

vrijgekomen is stromen en creëer jouw nieuwe werkelijkheid. 

STAP 5: MANIFESTATIE

Alles wat je aandacht geeft groeit

Na een heerlijke lunch, volledig verzorgd door het land van Es, is het tijd
voor de laatste stap: manifestatie. Je hebt je verlangen nu heel concreet
en inzichtelijk gemaakt. Maar wat is er nodig om dit ook daadwerkelijk te

kunnen verwezenlijken? De hele middag dompelen we je onder in de
wereld van manifestatie en leren we jou hoe dit vanuit wetenschappelijk

oogpunt werkt. Je krijg oefeningen aangereikt om jouw verlangen
daadwerkelijk te kunnen manifesteren.

De tweede dag

STAP 3: ACCEPTATIE

Pas als je er helemaal mag zijn, kan je vanuit
liefde veranderen

Na een heerlijke uitgebreide lunch, volledig verzorgd door het Land van Es,
is het tijd om met de volgende stap aan de slag te gaan: acceptatie. Pas

als je overtuigingen, gedachten en gevoelens er mogen zijn, kan je ze
vanuit liefde aanpakken. Door middel van inspirerende oefeningen leer je

hoe je kan accepteren en liefde voor jezelf kan vergroten, zodat je
gedachten en gevoelens niet meer zo'n beslag op je hoeven te leggen. De
gehele middag zal in het teken staan van zelfliefde, compassie voor jezelf

en de wereld, de kracht van kwetsbaarheid en het opgeven van de
weerstand in jezelf.
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