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ieve mensen,

indelijk weer een
nieuwsbrief uit een
zomers Portugal. De afgelopen maanden hebben
we hard gewerkt om alles
in het huis in orde te maken voor de eerste gasten eind april. Op wat
kleine dingen na is dit
gelukt.

H

et is een mooie
week geworden
waarin we ons best hebben gedaan om het ieder
naar de zin te maken.
Het was zonnig, erg gezellig. Weer mooie ervaringen rijker en dik tevreden hebben we woensdag
en donderdag afscheid
genomen.

V

orige maand heb ik
de eerste lezing
Quantum-Touch gegeven.
Inmiddels heb ik twee
keer een Workshop
Quantum-Touch gegeven.
Ook heb ik deze week 2
dagdelen wandel coaching in de natuur gedaan. In april heb ik met
3 andere ontzettend fijne
vrouwen een trainingsweek Coaching in de natuur gedaan bij Nanette
Kant. Hier heb ik veel
geleerd. Coaching in de
natuur biedt een krachtige meerwaarde omdat je
de natuur actief gebruikt

2

door te werken met metaforen en symbolieken.
Dit geeft vaak krachtige
doorbraken in het bewustzijnsproces. Je komt
snel tot de essentie. We
hebben geoefend in de
rol van coach/client. Vanaf nu kan je dus hier in
de prachtige omgeving
gebruik maken van het
coachen in de natuur.
Binnenkort zal ik het op
de website zetten en ook
weer eens wat mooie foto’s plaatsen. Wil je meer
weten over wandel coachen kijk dan even bij
www.Innersteps.com.

D

e natuur is nog
steeds prachtig,
veel bloeiende bomen,
struiken en bloemen.
Sinds vorige week zijn er
weer veel vlinders in alle
kleuren. De aalscholvers
bij de rivier zijn vertrokken. Wel zijn er rondom
het huis veel zwaluwen,
merels, hoppen en bijeneters uit Afrika (blauw,
geel). Twee weken lang
hebben er iedere nacht
twee vogels gezongen en
nu horen we af en toe en
lachende vogel, die ha ha
ha roept. In de laatste
Happinez staat een leuk
stuk “Uitwaaien in Zuidwest Portugal”. Volop
stilte, ongerepte natuur,
mooie stranden en vissersdorpjes.

1 1

M E I

2 0 0 9

Er wordt een aantal plekken beschreven zoals Cabo de Sao Vicente, waar
ik altijd graag kom. O
Fim do Mundo om je
schoon te laten waaien
en je weer op te laden
voor een nieuw start.

M

arion Berndsen
(medium) en Roger
komen deze week bij ons
logeren en zij gaan zich
voorbereiden op een spirituele week met een
groep in september. Zie
www.Maylight.com.

I

n juni geeft Kitty
Knappert op 6 of 7 juni
dag een Kabbala workshop als ze hier is. Graag
bijtijds aanmelden.

D

e eerste week van
september komt
Jolanda Boomsma naar
Portugal. Wij hebben Jolanda deze winter leren
kennen tijdens haar rondreis hier. Zij werkt als
loopbaancoach. Op haar
site kan je lezen wat ze
die week gaat doen. Onthaasten op maat en tegelijkertijd ga je op een ongedwongen manier aan
de slag met je loopbaanvragen. Informatie
www.zininjewerk.nl,
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og een unieke kans.
Van 12 t/m 19 oktober komt Yolande van
Rosmalen, bekend van QTouch Nederland naar
Portugal om samen met
mij een Quantum-Touch
workshop te geven. Wij
bieden een heerlijke verwenweek: 3 ochtenden
(12 uur) Quantum-Touch
Basic workshop. Dit in
combinatie met 1 dag the
Secret en mooie wandelingen in het prachtige
natuurgebied Costa Vicentina. Ook individuele
coaching is mogelijk. 's
Avonds mogelijkheid voor
een individuele behandeling.
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R

oel en ik gaan ons
meer richten op
wandelweken omdat
blijkt dat er veel behoefte
is aan begeleid wandelen.
Dit gaan we de komende
tijd verder uitwerken en
we houden jullie op de
hoogte.

V

oor jullie een fijne
tijd met veel zon en
genieten.

L

ieve zonnige groeten
van

Wies

Volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief verschijnt in augustus 2009.

Gro.ei
Waar vallen als een opstaan is
Eén voet in vandaag en
één voet in morgen
Van gekleurd naar kleurrijkl

