Workshop
DE NATUURLIJKE WEG
Een holistische kijk op voeding,
voeding voor lichaam en geest...

Ben je super geïnteresseerd in jouw dagelijks voedsel en hoe dit jouw energiepeil en levenslust
(mee) bepaalt?
Wil je van OP-vulling naar VER-vulling?
Van uitputten naar overvloed in energie en gezondheid?
Van ‘gaten’ vullen naar vervullend leven?
Wil je weten en ervaren welke voeding en voedingswijze jouw verteringsstelsel ondersteunen?
En wat een optimale vertering ondermijnt en tegenwerkt?
Zie je levenslust, levenskracht en zelfkennis als basis om jouw dromen te leven, jouw eigen
authentiek pad te bewandelen?
Wens je ook dieper inzicht in de stofwisselings- en reinigingsprocessen, die zo inherent zijn aan je
lichaam? Kies je voor meewerken of tegenwerken?
Voel je ook dat er diepere lagen in je mens-zijn zijn die om meer onderzoek vragen?
Die verkenning, erkenning en herkenning vragen om jeZelf beter te leren kennen?
Wil je ook meer inzicht in voeding, bereidingswijzen, combinaties die het dichtst aansluiten bij
jouw natuur, jouw stofwisselings- en verteringssysteem? Wat voor je werkt en wat tegen je werkt?
Dan is de 7 daagse workshop, cursus en ervaringsweek,
‘De Natuurlijke Weg, voeding voor lichaam en geest’
van 26 oktober tot 1 november 2020 voor jou!
Je groeit in kennis, inzicht en ervaring omtrent jouw voedings- en levensstijl.
Je krijgt zicht op je eigen stofwisselingssyteem, verzuring en ontgifting van je lichaam.
Met concrete informatie en handvatten neem je jouw gezondheid en levenswandel in eigen handen!
Via bewustzijnswerk krijg je meer inzicht op jouw pad in dit leven.
Een springplank naar bewust en authentiek leven. Jouw natuurlijke weg!

Mijn naam is Jan. Ik ben een mens, onderweg...net zoals jij!
Ik voel me een onderzoeker en ontdekker in dit leven.
De diepere lagen en de verbondenheid van alles boeien mij uitermate.
Mijn uitdagingen/uitnodigingen van het leven in combinatie met mijn studies gezinswetenschappen
en gezondheidsconsulent gaven vorm aan mijn huidige kennis en inzichten. Waar ik nu sta.
Dit delen in deze cursus/ervaringsweek met jou, concrete handvatten aanreiken en inspireren op
jouw eigen uniek pad is mijn hartewens!
Voel en ervaar zelf wat er resoneert bij jou. Jij zit aan het stuur! Mijn intentie is dat we allen tot ons
volle recht mogen komen in dit leven. Ik zie levenslust en levensenergie als basis!
Ik breng via toegankelijke presentaties, kennis en inzichten over een natuurlijke voedings- en
levensstijl in beeld.
We kijken naar ons verteringsstelsel en onze voedingsgewoonten op een interactieve manier.
Naar hun invloed op onze levenskwaliteit.
Beseffend dat ongemak en ziekte signalen en/of herstellingsprocessen zijn, richten we ons op
mogelijke oorzaken en ondersteuning van ons prachtig bio-logisch systeem.
We zullen zien en ervaren hoe “kleine” wijzigingen al snel positieve gevolgen hebben op ons
energiepeil en gezondheid. Stap voor stap, zelf ervarend en op eigen tempo.
Samen gaan we ook lekkere gezonde hapjes maken en proeven. Gerechtjes op basis van
levenskrachtige voeding die ons zelfgenezend vermogen ondersteunen en versterken.
In de namiddagen hebben we extra aandacht voor voeding voor de geest!
In een serene, veilige sfeer onderzoeken we de subtielere lagen van ons wezen via
medicijnwandeling, natuurrituelen, meditaties, tzolkin mayahoroscoop readings, zelfreflectie e.d.
Om ons bewustzijn en levenskracht te voeden...om ons persoonlijk pad te belichten en verlichten.
Het is een en-en verhaal, een holistische kijk op ‘De Natuurlijke Weg’, die de ambitie heeft om jou
te inspireren:
- Om met meer energie en gezondheid jouw eigen uniek levenspad te bewandelen!
- Om deuren te openen naar die diepere lagen van je wezen.
- Om in verbondenheid met ‘t leven, de natuur en je eigen natuur jouw dromen en idealen te leven!
- Om gezonde zelfzorg te erkennen als dienstbaar zijn aan het leven, de aarde, de samenleving, de
natuurlijke harmonie, het groter plaatje...
Met wederzijds respect en openheid creëeren we een veilige ruimte om samen hierin een stuk
onderweg te gaan.
Mooi mens...ik nodig je uit om heilzame inzichten te verwerven en te ervaren!
Ik ben er als je begeleider in deze kennis- en ervaringstocht.
PRAKTISCH! Lees verder aub :)

7-daagse workshop ‘De Natuurlijke Weg’ van 26/10 tot 01/11/2020
Waar?
Erve Veldink, een monumentale boerderij midden in het typische Achterhoekse coulisselandschap.
We verblijven in de groepsruimte, in een sfeervolle verbouwde stal naast de boerderij.
Adres: Eibergseweg 42 Haarlo 7273SR Nederland.
https://www.erveveldink.nl/
Wat?
- Cursus- en ervaringsweek ‘De Natuurlijke Weg, voeding voor lichaam en geest’.
- Alle lekkere, biologische maaltijden met veel fruit en groenten + thee/koffie inbegrepen.
- Syllabus met de grote lijnen van alle verworven kennis en inzichten inbegrepen.
- Voedselcombinatie tabel (geplastificeerd).
- Tzolkin reading op basis van je geboortedatum + uitrekenkaart voor familie en vrienden.
- 6 overnachtingen in de groepsaccomodatie.
Prijs all-in: 830€ p.p.
Inschrijven!
- Stuur een e-mail met jouw gegevens + geboortedatum + vermelding van workshopdatum en plaats
naar janvermeulen1962@gmail.com . Bevestiging volgt per kerende.
- Je inschrijving is definitief ná overschrijving van minstens 50% van het totaal bedrag. De rest
graag ten laatste 14 dagen vóór aanvang overschrijven tav Jan Vermeulen.
IBAN: BE51 9733 8857 5162
- Max. 10 deelnemers (inschrijven op wachtlijst mogelijk mocht er iemand onverwacht wegvallen).
Zelf meebrengen!
- Dekbedovertrek, onderlaken, kussensloop en badhanddoeken (huur is ook mogelijk, zie extra’s).
- Meditatiematje en zitkussen of wat je nodig hebt om comfortabel te zitten/liggen.
- Pen en papier/schriftje voor persoonlijke notities.
Wanneer? Van 26/10 tot 1/11/2020
Aankomst: Maandag 26/10 vanaf 15 uur inchecken.
Verwelkoming en kennismaking om 17 uur.
Diner om 18u30.
Di 27 t/m Za 31/10: In de voormiddag cursus en in de namiddag onderzoeken/voelen/ervaren.
Er wordt ook tijd voorzien om de omgeving te verkennen, uit te wisselen of gewoon te ‘zijn’...
Zo 01/11 Ontbijt, ‘tot ziens’ moment + lunch.
Uitchecken in de namiddag.
Extra’s?
- Mogelijkheid om je eigen privé appartement of huisje te huren ipv de groepsaccomodatie mits opleg (dit regel je rechtstreeks met Erve Veldink ivm prijs en beschikbaarheden).
- Verblijf kan verlengd worden indien gewenst (tijdig overleg hiervoor rechtstreeks met Erve
Veldink voor huur huisje, appartement, kota, cocoon of boomhut).
- Lakenset en badhanddoek kan ook ter plaatse gehuurd worden.
- Sauna huren kan ter plaatse (badjas en slippers zelf meebrengen).
Agenda:
Deze workshop gaat ook nog door (op nog nader te bepalen data) op verschillende locaties in
Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.
Steeds in een rustige, natuurrijke omgeving en op een inspirerende krachtplek.
Meer informatie op www.denatuurlijkewegjouwweg.eu

