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Don’t ask what the world needs. 
 

Rather ask what makes you come alive; 

then go and do it! 
 

Because what the world needs 
 

is people who have come alive." 
 

-Howard Thurmon 

 

We hebben een privé villa tot onze beschikking in 

de Belgische Ardennen. Deze villa is omgeven 

door nationale parken met fantastische wandelpa-

den, rivieren en meren. De locatie ligt tussen 

Maastricht en de stad Luxemburg, dicht bij de 

Duitse grens. Het huis heeft onder andere een 

binnenzwembad compleet met jacuzzi en sauna.  

 

“Deze workshop heeft mijn leven veranderd. Het 

is niet dat ik me voor de tijd ongelukkig voelde 

met mijn leven. Maar het verschil met de tijd 

daarna is dag en nacht. En dat past helemaal bij 

het thema van deze workshop. Het leven vol in 

durven stappen. Vragen zoals: ‘Wie (of wat) ben 

ik?’ ‘Wat wil ik?’ ‘Wat houdt me tegen?’ ‘Waar leef 

ik echt en waar niet?’ beantwoord ik nu totaal an-

ders dan voorheen. Deze workshop heeft me dich-

ter bij mezelf gebracht Nu ervaar ik mijn leven op 

een andere manier, meer authentiek, gelukkig en 

zinvol.  

Dat alles in een veilige en warme omgeving met 

excellente en liefdevolle trainers, wat wil je nog 

meer?” 

Steven Verbeek 



“Our deepest fear is not that we are inade-
quate…it is that we are powerful beyond meas-
ure. It is our light, not our darkness that fright-
ens us ...”                                                

Marianne Williamson, A Return to Love 

Wat is Stepping Up? 

Dit is een workshop waarin je jezelf leert 
ervaren en zijn, het leven ten volle le-
vend. Het is een workshop over het leven 
van je grootste potentieel. Het lijkt een 
deel te zijn van de menselijke psyche om 
nieuwsgierig te zijn naar wie we zijn. In 
onze beleving is die vraag niet relevant. 
Wat wel belangrijk is, is ons te herinneren 
WAT we zijn. Wanneer we ons dit herinne-
ren verdwijnt de angst; de dingen die we 
wilden zeggen, doen of zijn blijven niet 
langer ongezegd of ongedaan. Is het nu 
jouw tijd? De eerste week is om je te hel-
pen die delen in je leven te ontdekken 
waarin je authentiek leeft, en die waarin 
je (nog) angstig bent.  

Door een combinatie van het verdiepen 
van het begrip hoe je in elkaar zit en een 
aantal ervaringsgerichte oefeningen, zul 
je geleid en bemoedigd worden jouw uni-
citeit en passie te laten zien.  

Stepping Up spreekt tot dat deel van jou 
dat authentiek wil zijn, dat vanuit het hart 
wil spreken en jouw plek innemen in de 
wereld, zijnde zo groots en magnifiek als 
je werkelijk bent. De wereld heeft jouw 
authentieke zelf nodig.  

Het is ook ontspannend en om van te ge-
nieten. We zullen in de ochtenden werk 
doen en in de middag is er vrije tijd om de 
omgeving te ontdekken, te zwemmen of 
lekker niets te doen. In de avonden zullen 
we weer samenkomen om onze gedachten 
te delen over de gebeurtenissen van de 
dag.  

Je kunt vroeg komen en een aantal vrije 
dagen doorbrengen voor de workshop of 
iets langer blijven na de workshop. Deel-
nemers zijn welkom van over de hele we-
reld.  

Paul Goudsmit & Jane Tipping 

Individueel zijn Jane en Paul krachtige studenten 
en leraren van een Cursus in Wonderen die ge-
specialiseerd zijn in het tot leven brengen van 
de spirituele principes en concepten van de Cur-
sus door de praktische toepassing in hun dage-
lijkse leven. Wanneer ze samen zijn is hun werk 
diepgaand transformatief.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktische informatie: 

 

Start:  Maandag avond 27 April, 2020 
Einde: Donderdag 7 Mei, 2020 
 
Plaats: Malmedy, Liège, België 
 
Kosten Workshop:  
€ 1,499.EURO, $2,199.CDN, $1,649.USD, 
£1,349.GBP 
 

Inclusief maaltijden & accommodatie.  

Om je op te geven en voor meer informatie:  

email: info@in-communication.com 

 

Of bel: +31(0) 623 336 411—in Europa of  

1-416-260-0354 in Canada / U.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liefde roept ons om in actie te komen:  

Er is een chinees spreekwoord dat zegt, ‘moge 

je in interessante tijden leven’. Ik denk dat het 

duidelijk is dat dit zo is. We hebben al veel 

persoonlijk werk gedaan en er zal altijd meer 

te doen blijven zolang als we hier leven. Het is 

niet langer genoeg, je bent hier ook met een 

missie. Liefde heeft mensen nodig die staan 

voor waarheid, vrede en recht. Liefde roept ons 

allemaal tot actie in deze wereld. Die tijd is NU, 

om samen te komen met anderen en onze ge-

dachten te veranderen over de wereld.  

Of het nu op het gebied is van milieu, financi-

ële structuren, armoede, ongelijkheid, honger, 

gezondheid of politiek, de tijd is gekomen om 

je te laten zien en mee te tellen.  

In de tweede week van deze workshop zal dui-

delijk worden hoe ‘Liefde onderneemt actie’ er 

voor jou uitziet op een persoonlijk en praktisch 

niveau. Klaar of niet, het is tijd om de roep te 

beantwoorden.  

mailto:info@in-communication.com

