FREEDOM-QUEST
FreedomQuest
Jouw reis naar vrijheid!
Ben je bereid om de volgende stap op de evolutionaire ladder te zetten?
Freedom Quest is een proeverij van diverse technieken, filosofieën, wetenschappen en inzichten die
jou helpen al je overtuigingen en angsten los te kunnen laten, die jou bewust en onbewust
belemmeren om jouw vrijheid te leven. Op alle vlakken schoonmaken en opruimen!
Ben je bereid de verantwoordelijkheid te nemen voor jouw leven en eventueel deze universele
natuurlijke wetten verder te verspreiden?
Doel:

Zo snel als mogelijk deze universele waarheid, wereldwijd verspreiden. Help je mee?
Ben je al coach, dan kun je na deelname, deze universele wijsheid integreren in je eigen
praktijk en/of ook meedoen aan deze FreedomQuest. Hiermee verleen je je aanbod een
zekere quantum dimensie.

Datum:

Vrijdag 28 augustus (19 uur) – vrijdag 3 september 2021 (ca. 13 uur)

Locatie:

Finca Vrij, Scharendijke (Zeeland)
3-4 persoonsappartement (geen 1-2 persoonskamers beschikbaar)

Deelnemers:Het aantal deelnemers is maximaal 20 personen.
Taal:

Nederlands

Begeleiding:Marja Nieuwveld (MBTI coach, Yoga docent, Levenskunstenares)
Amudra Madhura (Kundalinia-Yoga docent, BreathWork teacher, Pranic-Living coach
Vastenbasis: Rauwkost, vruchten, sappen, thee, bouillon, water.
Duur:

Retreat van 7 dagen (voorbereidingstraject van 3 maanden).

Protocol:

Als voorbereiding krijg je een protocol waarin alle elementen beschreven staan.
Je kunt zelf kiezen hoe diep je wilt gaan, uiteraard onder professionele begeleiding.
Afhankelijk welke vorm, in samenspraak, gekozen wordt, krijg je een afbouwprotocol
voor sap- water- of droogvasten.

Investering: Deze reis naar vrijheid is het begin van een ander leven en vergt een financiële
investering van Euro 1’888.- en de bereidheid om los te laten.
Aanmelding:Mocht je interesse hebben deel te nemen aan deze unieke FreedomQuest, kun je een
aanvraag indienen. We maken dan een afspraak voor een intakegesprek.
Wij verheugen ons op je mailtje zodat we kunnen bespreken hoe we je bij jouw reis naar vrijheid
kunnen begeleiden. welcome@freedom-quest.nl

www.Freedom-Quest.nl

