MEER mensen MENS
Je bent nooit te jong of te oud om de scheppingskracht te
activeren die jouw leven de vorm en dynamiek geeft waar
je naar verlangt.

LEVENSKUNST
voor alle leeftijden

In de Flowering jaartrajecten en retraites van de school
voor levenskunst Meer mensen Mens ontdek je wie je
werkelijk bent en hoe je leven zich als vanzelf ontvouwt
als je eenmaal weet en besluit te gaan voor wat je écht wilt.
Ontspanning van lichaam en geest gaat hand in hand met
emotieverwerking, speelse interactie, creatieve expressie
en meditatie.
Gaandeweg bevrijdt je je van beperkende conditioneringen,
oud zeer en blinde vlekken. Een wereld van nieuwe mogelijkheden gaat open als je jezelf, de mensen en de situaties
in je leven vanuit andere perspectieven leert bekijken.
De Stichting Meer mensen Mens is opgericht in 1999 door
Yoyo van der Kooi. Het boek 'Bloeien in de Bagger', dat
haar achtergrond en daarmee ook de ontstaansgeschiedenis van de school belicht, is te bestellen via www.yoyo.nl.
School voor Levenskunst
Meer mensen Mens
Oost-Peterstraat 31
6822 AD Arnhem
T 026-3512967
info@meermensenmens.nl
www.meermensenmens.nl

PROGRAMMA
School voor zelfontplooiing

MEER mensen MENS

PROGRAMMAOVERZICHT VANAF JUNI 2012
(Zomerstop in Arnhem van 20 juli tot 8 september)

Aanvang jaartraject Flowering-2: 14 september 20.00.

Familieopstellingen: elke maandag 19.30 uur.

Chakra 5 t/m 8 (acht weekenden tot juli 2013, twee weekenden per chakra). Communicatie/resonantie, inzicht, de wijze dwaas en extase (tantra).
Investering: € 2.200,- all-in.

Licht op de verborgen trauma's in je familiegeschiedenis.
Deelname € 20,-. Reservering: 06-13155033.
Satsang-avonden: elke 2e donderdag van de maand 20.30 uur.
Zitmeditatie, sharing en touch. Deelname op donatiebasis.
Ontdekkingsavonden: elke laatste donderdag van de maand
20.00 uur.
Helderheid, verbinding en humor. Deelname: € 15.
Individuele sessies
- Weldadige wandelingen
- Ontspanningsmassage
- (Relatie-)counseling
- Rouwverwerking
- Neuro-emotionele Integratie
- Diep structureel lichaamswerk (Esbima)
Workshop 'Unleashing the Beast part 1': 11/12 augustus, Engeland.
Een weekendworkshop met Heloise en Yoyo in Glastonbury, 5 dagen na
het Goddess Festival. Gooi alle remmen los en vergroot je stembereik!
€ 150,- exclusief reis- en verblijf.
Levenskunstbeurs Driebergen: 1 en 2 september 10.00-17.00.
Meer mensen Mens presenteert zich in landhuis De Horst.
Info, demo's en een lezing van Yoyo over 'Bloeien in de Bagger'.

Aanvang jaartraject Flowering-1: 21 september 20.00 uur.
Chakra 1 t/m 4 (acht weekenden tot juli 2013, twee weekenden per chakra). Overlevingsstrategieën, intieme relaties, ego en hartsverbindingen.
Investering: € 2.200,- all-in.
Start van het jaartraject Flowering-3: 28 september 20.00 uur
Trainerstraject (4 weekenden plus een 14-daagse Intensive tot juli 2013).
Investering: Plusminus € 2.900,- all-in, afhankelijk van reis- en verblijfkosten.
Flowering Intensive in de Portugese Algarve: 5 t/m 14 oktober.
Een 10-daagse retraite met Yoyo & Team. Thema: 'Waar ben ik nou
eigenlijk mee bezig?' € 800,- exclusief reis- en verblij
Start van het Esbima opleidingstraject level I: 2 t/m 6 november
Eerste van vijf 5-daagse units diep structureel lichaamswerk. Voor professionals in de gezondheids- en welzijnszorg.
Investering: € 3.000 all-in.
Flowering Intensive Bali met Yoyo: 28 januari t/m 6 februari.
'Terug naar je oorspronkelijke natuur'. Een tropisch avontuur met Yoyo
in www.pantai-mas.nl. 10 Dagen om tot jezelf te komen in een exotisch paradijs. Investering: plusminus € 2.000,- all-in.

Open Dag: 8 september 11.00-17.00 uur.
Maak kennis met de plek en de sfeer in Arnhem,en hoor/meer over workshops, jaartrajecten en intensives van Meer mensen Mens. Vrije inloop.

Informatie: www.meermensenmens.nl
info@meermensenmens.nl - T 026-3512967

