Dromen komen pas uit als je wakker wordt.

Wie zijn we
De individuele begeleidingen
“ Bij Tri Angelo begeleid ik mensen naar
een bewuster leven, waardoor je sterker,
evenwichtiger en gelukkiger door het leven
gaat. We bespreken een actieplan op jouw maat
met focus op Ontladen en Opladen.
Daarbij reik ik je tools en technieken aan die
voor jou kunnen werken.

Leef jij de beste versie van jezelf?
•

Ben je moe van het moe zijn?

•

Vind je geen geluk in je leven?

•

Geen idee hoe overleven in deze
chaotische wereld?

•

Word je geplaagd door angsten?

•

Bestaan sprookjes echt? En waar blijft
je prins?

Ik verwelkom je graag op een gratis
kennismakingssessie. ”

Katleen Cools - 476 / 353.165
mail: triangelo@la-quercia-institute.com
www.la-quercia-institute.com/nl/tri-angelo

“Life is like riding a bycicle. To
keep you in balance, you must
keep moving.”
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Wie zou jij
graag
willen zijn?
“Dromen komen pas uit
als je wakker wordt.”

Liefde en zorg voor lichaam en geest
Een moment van ontspanning vinden in deze moderne tijd is soms erg lastig. Het leven gaat
vaak te snel. Zo snel dat we onszelf geen tijd meer gunnen om tot rust te komen. We krijgen
zoveel prikkels binnen. We worden geleefd. Ons lichaam raakt uit balans en we worden moe.
Tri Angelo hanteert een bewustzijnsconcept bestaande uit 3 pijlers:
Voeling – Voeding - Beweging

Gezond vanbinnen - Vanbuiten mooi
Als je degene zou kunnen zijn, die je altijd
al had willen zijn: wie zou je dan graag
willen zijn? Als er geen grenzen waren,
geen voorwaarden meer of niemand die
zegt dat jouw wensen overdreven of
belachelijk zijn. Als je dus zou kunnen zijn,
wie je altijd al wilde zijn: wie zou je dan
graag zijn?
Door de nieuwe wetenschappelijke
inzichten in de kwantumfysica en
kwantumbiologie wordt het steeds
duidelijker dat de menselijke
overtuigingskracht ons tot dat laat worden
wat wij geloven te zijn: van gezondheid tot
ziekte (placebo), van weerstandsvermogen
tot aan ons vermogen om gelukkig te zijn.

De werkelijke grenzen bestaan slechts in
ons hoofd. Daarbuiten strekt zich een rijk
van onbegrensde mogelijkheden uit.
Misschien ben je er op dit moment van
overtuigd dat juist het idee van
onbegrensde mogelijkheden onmogelijk is.
Dat is jouw mening. Daaraan is niets juist of
onjuist, goed of slecht. Het is simpelweg
jouw mening en volgens deze mening zal
jouw leven zich organiseren en
ontwikkelen.
warme groeten,
Katleen

