
 

 

 
Master je mind ֍ Master je leven 

september 2020 – juni 2021 

 

In het jaarprogramma Unlimited Life Mastery nemen we je mee op weg naar Meesterschap ofwel: 

van persoonlijke naar ongelimiteerde vrijheid, geluk en liefde voor jezelf! 

Voor wie: 

Dit jaartraject bestaat uit 10 dagen en is speciaal ontwikkeld voor iedereen die werkt binnen het 

domein van welzijn en zorg maar ook voor diegene die zich begeven op het pad van bewustwording 

en ontwikkeling. 

Als mens, coach, trainer, docent, pedagoog, psycholoog en andere professionals ontkom je er niet 

aan om jezelf iedere dag weer onder de loep te nemen. Wat doe jij om je eigen houding, je eigen 

gedrag, je vaardigheden en je kennis te blijven ontwikkelen, te blijven toetsen?  

Hoe zorg je ervoor dat je jezelf steeds weer opnieuw ‘her-ijkt’? Hoe doorgrond jij jezelf om zo ook je 

klanten en je omgeving te doorgronden? 

Ben je bereid om je leven waarachtig te leven en durf jij al je demonen aan te kijken? 

Dan is dit programma voor jou een uitgelezen kans! 

 

“Je gaat het pas zien als je het doorhebt” – Johan Cruyff 

 

 



 

 

Programma 

In de bijeenkomsten staat het onderzoeken van de mind en het doorgronden van je patronen om je 
eigen proces aan te gaan centraal. Je integreert alle delen van je zelf tot een krachtig en prachtig 
geheel. 
Dit bieden we je aan: 

- uitbreiden van je intuïtie door leren lezen en ervaren van energieën 

- master your mind! Van wens naar werkelijkheid 

- masterminden 

- yogafilosofie en oefeningen 

- meditatie  

- yoga 

- ademwerk 

- lichaamswerk [souldance]  

- “meet & greet” met je 3 demonen 

- basisbehoeften: werk met het Presence process 

- huiswerk op maat: jij bent jij en niet hij of zij…dus je krijgt een traject op maat 

- intervisie  

 

“Freedom is just another word for nothing left to lose” – Janis Joplin 

 

Praktisch 

Data: vrijdag 18- zaterdag 19 september [kick-offweekend], vrijdag 16 oktober, vrijdag 27 november, 

vrijdag 15 januari, vrijdag 19 februari, vrijdag 26 maart, vrijdag 23 april, vrijdag 28 mei, vrijdag 25 juni 

Locatie 

Paradijs-op-aarde.nu  Noordermeerweg 13.  8312RA Creil.  Noordoostpolder 

Prijs 

€ 2345,- (all-in) 

 

Wilna Eenkhoorn & Lilian Korzilius 

Adem & unlimitedmind-trainers/procesbegeleiders 

www.paradijsopaarde.nu & www.lilianunlimited.nl 

06-21541229 & 06-13041240 

֍ 

http://www.paradijsopaarde.nu/
http://www.lilianunlimited.nl/

