
 

LUISTER NAAR JE STEM EN LEEF JE EIGEN LEVEN! 

CEREMONIE “IK BEN ALLES” 

DATA: zaterdag 3 september, zaterdag 8 oktober, 

zaterdag 5 november, zaterdag 17 december 2022 

TIJDSTIP: 09:30-12:30 uur 

LOCATIE: Ruimte voor Balans, Potsweg 15 -b, 

Enschede 

 

 

CEREMONIE “IK BEN ALLES” MET MONIQUE VAN DER WONING 

Kun jij (nog) genieten? Het kan zijn dat je niet meer kunt genieten, waarbij je dat eerst wel kon! 

Het kan ook zijn dat je niet meer kunt genieten doordat je het ontzettend druk hebt met allerlei zaken en 

je niet meer aan jezelf toekomt. Wanneer je juist wel kunt genieten ervaar je minder stress. 

Gun jij jezelf dat je zelf kunt genieten en wil jij je onderdompelen in een ochtend volledige rust? 

Wil je ervaren dat alles één is? Dan nodig ik je van harte uit om deel te nemen. 

In een ceremonie is plek voor max. 8 personen. 

We gaan ons verdiepen d.m.v. een aantal effectieve oefeningen, geleide meditatie, muziek en rust zodat 

jij kunt genieten van de verbinding met jezelf en elkaar. 

 

JE KUNT JE NU OPGEVEN VOOR EEN CEREMONIE 

OPGAVE bij Monique van der Woning 

bel 06-106 460 49 of mail moniquelonneker@gmail.com 

LOCATIE: Ruimte voor Balans, Potsweg 15 -b, Enschede  www.ruimtevoorbalans.nl 

TIJDSTIP: 09:30-12:30 uur 

BIJDRAGE: 45 euro per ceremonie (inclusief koffie, thee en lekkernij) 

DATA: zaterdag 3 september, zaterdag 8 oktober, zaterdag 5 november, zaterdag 17 december 2022 

 

-Monique van der Woning- 

Lieve mensen, de afgelopen vijftien jaar heb ik veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van mijn bewustzijn. Dit was, en is soms nog 

steeds, best een klus. De ene keer gaat het makkelijk, soms wat moeilijker, dan kost het weer minder moeite en soms was er een diep zwart 

gat. Door de jaren heen heb ik enorm veel (af)geleerd en leef ik niet meer op de automatische piloot zoals ik altijd deed. Ik ben daardoor 

veranderd in een positiever en bewuster mens. Door mij te ontwikkelen op allerlei vlakken is er iets moois ontstaan dat ik graag met jou wil 

delen. Na een aantal try-outs te hebben gedaan met mannen en vrouwen (in de leeftijd van 20 t/m 80 jaar) en daar hele positieve reacties op 

heb ontvangen breng ik het nu de wijde wereld in. Ik zou je graag in één van de ceremonies ontmoeten. Wees welkom! 
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