
















Ontdek je diepste bron in de woestijn
8 daagse workshop

Vertrouwen, zielsgeluk, kracht, kwaliteit, liefde, wijsheid, overgave, vreugde en stille vrede. Ik zou nog uren kunnen doorgaan 
over al het moois dat terug te vinden is in jezelf. In november bracht Marleen mij in contact met de woestijn, in één woord 
“adembenemend” elke dag, iedere minuut brengt me terug naar die energie. Onder een fonkelende sterrenhemel en om-
geven door de immense leegheid van het landschap wordt een mens plots meer mens. 
Mijn diepste bron werd daar ook heel duidelijk, mensen naar daar brengen om in de grote zandbak te leren spelen. Het is heer-
lijk om even stil te staan bij de fascinerende ontmoetingen die daar een plek krijgen. De intense openbaringen dragen mensen 
maanden, zelfs jaren met zich mee. Kortom een duik nemen in je innerlijke wereld in zo’n prachtige ondersteunende omgev-
ing, is  “de hemel op aarde” brengen.

De workshops  zijn gebaseerd op het werk van Sanaya Roman en Duane Parker.  Zij channellen via hun gidsen Orin en Daben 
een overvloed aan informatie, technieken en vaardigheden die het voor iedereen mogelijk maken om een vreugdevolle en 
spirituele levensweg te kiezen.

Wie ben ik, mijn naam is Copers Carine, ik ben 47 en na vele jaren mezelf verloren te hebben in het werken, zorgen, de beste 
willen zijn ,stormen en chaos, ben ik er in geslaagd geluk te kennen samen met mijn man en 5 kinderen. 
Dat geluk of nog beter die gelukzaligheid leerde ikzelf na 10 jaar intens te focussen op spirituele groei Dit via meditatie en 
bewustzijn’s oefeningen,  dankzij mijn leraar Roland Verschaeve leerde ik springen!  Ik volgde de opleiding Lightbody leraar en 
behaalde het level van Deeksha gever (Oneness Blessing) in de Oneness University van India. 
‘Gelukkig zijn’ kreeg een heel andere betekenis, want er zijn veel wegen om naar huis te gaan, maar er is maar één plaats om 
thuis te komen ! “ Dat is bij jezelf.”
De workshops vragen géén voorafgaande opleidingen of enige ervaring met meditatie. Voor  de mensen die zich reeds op een 
pad van groei bevinden is het een waardevolle verdieping. 
Iedereen is dus van harte welkom!  

Lieve groet,
Carine     
         

PS: Ons netwerk om mensen te bereiken is nog niet zo groot, daarom vragen we jou om deze  mail door te sturen naar jouw  mail bestand zo komt deze info 
zeker bij de juiste mensen terecht die de innerlijke roep voelen om mee te gaan. Van harte dank daarvoor !                                      



Kracht Door Bewustwording
De week van vrijdag 7 tot 14 MEI 2010

Nogal wat mensen stellen de vraag:  “Waar zal ik beginnen ?”
De ideale workshop om diep te ervaren wat meditatie kan betekenen in je leven is  “kracht van bewustwording. “  Meditatie 
brengt je bij een diepe rust en vrede, een ervaring waar zoveel mensen naar op zoek zijn.
Kracht door Bewustwording is een stap voor stap opleiding om de dingen als ‘ energie’ te leren ervaren en te leren hoe je aan 
‘energiewerk’ kunt doen.

 Op een gemakkelijk te volgen en een  gemakkelijk te herhalen wijze leer je onmiddellijke en diepgaande veranderingen te 
brengen in je relaties, in je eigenbeeld, in je capaciteit tot liefhebben en van hieruit een nieuwe toekomst te vormen.
Je leert gebundeld, alert en harmonisch te blijven. De positieve en opbouwende energieën rondom jezelf te verhogen en an-
deren onvoorwaardelijk hulp en heling te bieden.
Je gevoeligheid voor energie wordt een gave waardoor je niet langer aangestoken wordt door de negatieve buien van 
mensen rondom jou.

Vol zelfvertrouwen hou je contact met je kern en je bron van innerlijke wijsheid. Dit betekent een sterke impuls voor je intuï-
tieve zintuigen en telepatische communicatie, het contact met je Hogere leiding wordt steviger.



Kracht Door Bewustwording
Wanneer   
   van vrijdag 7 tot 14 mei.                                                                                                                                                                .                   

Kostprijs

 Verblijf    695.00 euro/ persoon  ( rechtstreeks aan de bedoeïenen,zo steunen we de woestijnbewoners.) 
   Inbegrepen: alle kosten ter plaatse: vervoer van en naar de luchthaven ter plaatse, huur 4x4 jeeps, huur ma 
   teriaal, begeleiding bedoeïenen, kamelentocht, alle maaltijden en drank, water, fooien, …

  Vlucht    tussen de 300.00 en 450.00 euro (naar gelang wij snel kunnen boeken.)

 Workshop  350.00 euro.

Aantal 
deelnemers  Tussen 8 en 12 personen.

Reisdocumenten
   internationale reispas (nog 6 maand geldig na aankomst.)

INFO EN INSCHRIJVING

    Marleen Hofman:  +32(0) 496 55 33 88  -   mhofman@tutto.be                                 
   Carine Copers:  +32(0) 485 91 19 89 -   capper-ine@hotmail.com 



Waarom de Sinaï woestijn ?
Het gebied tussen Egypte en de golven van Suez en Akkaba heeft al eeuwen een lang een zeer bewogen geschiedenis. Nu 
behoort Sinaï aan Egypte, maar het heeft ook vaak bij Israel gehoord in het verleden. Op het ogenblik is de grens tussen Israel 
en Sinaï gesloten. Sinaï is een prachtige steenwoestijn, rijk aan mineralen als koper, mangaan, calcium, magnesium, fosfor, 
silicium en het edelgesteente turkoois. 

Het schiereiland Sinaï wordt beschouwd als de 3de woestijn van Egypte, na de Libische woestijn ten westen van de Nijl en 
de Arabische woestijn ten oosten. De naam Sinaï komt van de maangodin Sin, uit het oude Soemerie en is vergelijkbaar met 
Hathor. ‘Ai’ betekent in het Arabisch: Bron. De bedoeïenen vormen de nomadenbevolking van de woestijn. Bedu betekent: ‘ 
bewoner van de woestijn’. De bedoeïenen zijn onderverdeeld in meer dan 50 volksstammen, niet of nauwelijks geregistreerd 
en voor het merendeels analfabeet. Zij zijn op onze tocht door de woestijn onze gidsen. Door hun kennis van de woestijn, zijn 
we in de gelegenheid diep in de woestijn door te dringen. 

Een gebied, rijk aan bijbelse herinneringen, voor vele visionaire leiders (zoals Abraham, Mozes, Elia, Jezus en Mohammed) was 
de woestijn een krachtig gebied, van oase naar oase, langs geërodeerde kalksteenformaties en prehistorische nomadengrav-
en.
We landen in Sharm El Sheik en worden dan met een transfer richting Nuweiba gebracht. Daar wachten de bedoeïenen ons op 
stappen we over in de jeeps en verlaten we de gewone weg, een week later keren we herboren terug naar het vliegtuig richt-
ing THUIS !!!! 
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