Balans tussen hoofd en hart
Speciaal voor jou!

Dan zit je
hier op de
juiste plek!

Heb je last van innerlijke onrust?
Hou jij ervan zelf dingen uit te
zoeken?

Wil jij graag je eigen weg
zoeken?

• Kom tot rust met de
klankschaal massges
• Hou je eigen retraites
voor meer zelfinzicht
met ons boek

Ontdek je verborgen
schatten

Welkom!
Hallo,

Wat fijn dat je er bent! Ik ben Yaomi en met mijn
wetenschappelijke achtergrond, leergierigheid en
nieuwsgierigheid, geef ik ontspannende
klankschaalmassages en heb ik een boek
geschreven voor de doeners. Dit alles doe ik vanuit
Het Element Principe, omdat ik geloof in de kracht
van de combinatie van de wetenschap, de natuur
en spiritualiteit. Deze hebben namelijk verrassend
veel raakvlakken en kunnen elkaar goed aanvullen.
Het Element Principe is een plek waar je veilig bent
en waar we ons richten op het vinden van balans
tussen hoofd (ratio) en hart (gevoel) en wat dit is
voor jou.
Ben jij die avonturier die het aandurft de innerlijke
expeditie aan te gaan of ben je gewoon
nieuwsgierig?
Laten we kijken of het iets is wat bij je past.
Liefs Yaomi

Dit document is voor alle
avonturiers die het aandurven
de innerlijke reis aan te gaan.

Onze Expertises?
Psychologie – Meer inzicht op hoe ons brein werkt,
hoe gedrag ontstaat en hoe gedrag kan
veranderen.

De natuur – De stilte, schoonheid en wijsheid van
de natuur als inspiratiebron voor ons eigen leven.

Spiritualiteit – Energetisch werk waarbij we aan de
slag gaan met hetgeen wat we in de wetenschap
nog moeilijk vinden om te kunnen verklaren en
Soundhealing waarbij we disbalans weer in balans
brengen op celniveau.

Onze voordelen:
Professioneel
Onafhankelijk
Goede prijs kwaliteit verhouding
Eerlijk & transparant

Goed voor jou, de mensen om je heen
en de natuur
Duurzaam

Onze
mogelijkheden

Het Element Principe
Missie: Inzicht geven
Wat is het?

Jou investering?

Dit is een prachtige e-book bordevol informatie en Particulier: Tijdelijke actie van 39 euro naar 29 euro
vele vragen zodat jij je eigen retraites kan houden (vrijgesteld van btw).
verspreid over 16 modules. Elke module kan jij
gebruiken voor een moment van meer zelfinzicht,
In een notendop
het proces van heling en meer balans tussen
hoofd en hart.
• 16 modules vanuit Het Element Principe
•
Voor wie is het geschikt?
•
Dit boek is geschreven voor (hoog) gevoelige
mensen die goed zijn in het absorberen van kennis
en het fijn vinden sommige stappen zelf te zetten. •
Wat levert het jou op?

•

Meer dan 45 onderwerpen die worden
besproken rondom jou persoonlijke groei.
Geschreven door de founder van Het Element
Principe.
Een praktisch boek waar jij maanden of zelfs
jaren plezier van kan hebben.
Do it yourself Retreat.

Wat het precies oplevert, is affhanklijk van jou
intenties en waar jij op dit moment staat. Lees alle Direct boeken: Klik HIER om je aan te melden!
mogelijke voordelen HIER.
Stel je vraag: Klik HIER om je vraag te stellen!

Het Element
Principe
Voor de onderzoekers die graag willen begrijpen
waarom ze uit balans zijn en graag uit willen
zoeken hoe ze meer balans kunnen vinden.
Wanneer je het boek gaat lezen, sta jij als lezer
centraal om te ontdekken hoe jij je eigen welzijn
kan verbeteren. In dit boek wordt je
aangemoedigd zelf na te blijven denken en je
eigen keuzes te maken.

Dit boek is er voor je mentale gezondheid. Hierin bestuderen we jou welzijn in detail en
wat voor invloed dit heeft op je gedachtes en gedrag. Door hier inzicht in te krijgen,
kun je samen met de juiste achtergrondinformatie, gaan ontdekken hoe je invloed kan
uitoefenen op je eigen welzijn.
Hoe mooi zou het zijn? Meer balans tussen hoofd en hart!

Private Soundhealing Session
Missie: loslaten en ontspannen
Wat is het?

o Meer balans tussen hoofd en hart

Ervaar de helende werking van Soundhealing.
Hierbij kan gewerkt worden met metalen
klankschalen, kristallen klankschalen, stemvorken,
koshi’s, drum, tong drum en ga zo maar door.
Ieder instrument is gestemd waardoor ze
specifieke gebieden meer in balans kunnen
brengen. Naast dat het prettig is om te horen en
te voelen, ook op onbewust niveau kunnen ze
veel mooie dingen loslaten zodat het zo maar
eens kan zijn dat jij terecht komt in een diepe
ontspanning.

o Een diepere verbinding met jezelf
o Een diepe ontspanning

In een notendop
•

Privé sessie van ong. 1 uur

•

Geen afleiding door telefoon

•

Ervaren begeleider die afstemt op hetgeen
wat jij nodig hebt.

•

Zeer comfortabele massagetafel

Voor wie is het geschikt?

•

Ondersteunende muziek

Voor (hoog) gevoelige mensen die heel graag
even tot rust willen komen, het zelfherstellende
vermogen willen aanspreken in zichzelf.

•

Een warme en geborgen sfeer

•

Tijdelijk cadeau als je voor het eerst komt: luxe
spaarzakje, spaarmunt en micro amethist
(OP=OP).

Jou investering?
Particulier: 59 euro (vrijgesteld van btw)

Direct boeken: Klik HIER om je aan te melden!

Wat levert het jou op? Afhankelijk van je intentie
kun je resultaten bereiken zoals:

Stel je vraag: Klik HIER om je vraag te stellen!

Dit is een veilige plek om je eigen
inzichten stap voor stap te
ontdekken, waar je gewoon lekker
kan ontspannen en waar je tot rust
kan komen.

A call from nature
Missie: Liefde voor natuur
Wat is het?
De natuur roept je. Maak kennis met wat de natuur jou te bieden heeft. In ons leven vol
drukte willen we graag alle ballen hoog houden en tegelijkertijd ook gezond, fit en gelukkig
zijn. Klachten op o.a. fysiek, emotioneel en mentaal vlak kunnen zich hierdoor ontwikkelen
en door de drukte vergeten we wie we eigenlijk zijn en de essentie van ons bestaan.
Dit is een ontdekkingstocht waarin jij de rust en ruimte hebt om je bewustzijn te vergroten.
Het is een ontdekkingstocht waarin je gaat kijken naar de kleine grootse dingen in het leven.
Op deze manier kan je de verbinding aan gaan met jezelf en met de natuur. Geef jezelf de
toestemming om in het ‘hier en nu’ te komen en sta jezelf toe om weer helder waar te
nemen. Ontstres maximaal voor meer rust, acceptatie en nieuwe inzichten.

Wij kunnen niet zonder de natur en de natuur niet zonder ons. Draag bij aan de aankoop,
onderhoud en beheer van onze natuur.
Direct boeken: Klik HIER om je aan te melden!
Stel je vraag: Klik HIER om je vraag te stellen!

Leef zoals je wil zijn
Kom tot rust in de natuur
Uiteraard is een goede klik tussen jou en
ons heel erg belangrijk. Daarom een
korte toelichting over wat balans
betekent voor ons.

Vind de balans die bij je past!
Wat wij belangrijk vinden in het vinden van balans:
Vertrouwen
Vertrouwen hebben op de dingen die op je pad
komen. Erop vertrouwen dat je ervan leert en dat je
weet waar bij te sturen indien nodig.
Kracht
In je kracht staan en hiermee richten op je
kwaliteiten, wie jij bent en wat je de wereld voor
moois te geven hebt.
Liefde
Leven vanuit een warm en open hart waarbij je
onnodige angst kan accepteren en loslaten en waar
‘moeten’ plaats maakt voor ‘willen’.

Mentaal welzijn is een
basisbehoefte

Altijd het
perfecte
cadeau voor
jezelf of een
ander!

Speciaal voor iedereen die wel
wat rust kan gebruiken en
weer zicht wil krijgen op welke
koers ze willen gaan.
Enjoy the little things, they will
become great!

Dit is voor iedereen die…
• … weer wil genieten van de kleine
dingen in het leven.
• … toe is aan een moment van rust.
• … een enorm
doorzettingsvermogen heeft.
• … in het dagelijkse leven (snel)
overprikkeld is.
• … leergierig is naar de wereld van de
wetenschap, natuur en spiritualtiteit.
• … het heel fijn vind om zelf dingen
uit te zoeken.

Wat je kan
verwachten

• Inzichten vanuit de wetenschap,
natuur en spiritualiteit.
• Vele open en nieuwsgierige vragen
om je eigen weg te vinden.
• Een bijdrage aan je eigen mentale
gezondheid, maar ook aan het stukje
bos wat wij hebben gekocht.
• Ruimte krijgen om zelfonderzoek te
doen op je eigen tempo.

Durf jij het
aan?

Meld jezelf aan!
En wij nemen contact met jou
op om samen een datum te
prikken.
Klik op deze Link!

