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WORDS DON'T TEACH
Woorden alleen zijn niet voldoende om
verandering teweeg te brengen. Daarom
hebben we een aantal eenvoudige tools
meegegeven.
- Moodboard
- Opruimen
- Spelen met keuzes
- Creëren
- Ademen
.
En we nodigen je uit om ermee aan de slag te
gaan. Experimenteer ermee en ontdek welke
jou het meest vreugde en ontspanning geven.

SHARING IS CARING
Vond je deze training waardevol en wil je
graag anderen ook deze inzichten en tools
gunnen?
Deel dan zoveel mogelijk deze training!
Door anderen een plezier te doen, word je
zelf ook gelukkiger.
Wij gunnen het jou en iedereen om te
ontdekken dat je zoveel meer kan zijn, dat
er eenvoudige fundamentele universele
wetten zijn die daar bij kunnen helpen.

Zo zal je de veranderingen in jezelf voelen.

LEEF JE PASSIE
LEEF JE DROOM
Wil je nog meer verdiepen in die vreugde?
Wil je een navigatiesysteem om de best
mogelijke toekomst naar jou toe te laten
komen
En wil je op ieder moment het maximale
uit jou leven halen?
Dan is ons STEPS of Joy programma iets
voor jou!

Het programma bevat video's, tekst en
audiobestanden en is een afwisseling van
theoretische inzichen en praktische tools.
Je krijgt er 4 extra universele wetten die
ervoor zorgen dat jij je in alle
omstandigheden goed kunt voelen.
Het is een heel uitgebreide training waarin
we al onze kennis verzameld hebben.

Het bestaat uit 6 modules waarin je stap
voor stap ontdekt hoe je meer passie en
vreugde kunt beleven en hoe je richting
kunt geven aan jouw leven.

Als je wilt ontdekken wie je écht bent en
welke weg je wilt gaan, dan is dit
programma zeker een aanrader.

Daaraan gekoppeld leer je ook hoe je je
kunt bevrijden van blokkades.

Ontdek dit waardevol programma op onze
website.

WWW.STEPSOFJOY.BE
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PETRA
DEMEY

KALENZO
TAVEIRNE

"Als je mij een paar jaar geleden had
verteld hoe mijn leven er nu zou
uitzien, dan had ik je niet geloofd. Dat
ik van mijn passies mijn werk zou
maken. Dat ik de liefdesrelatie zou
hebben waarvan ik altijd gedroomd
heb. Dat mijn man en ik dezelfde visie
zouden delen en dat we samen
retreats zouden organiseren. Dat ik me
zo vreugdevol zou voelen.

"Ik ben geboren in het hart van Afrika en
bracht daar mijn jeugd door. In Afrika is
er veel meer dan de armoede die je ziet
op tv. Er heerste een vreugde, een
oerkracht en een schoonheid waar ik kon
in baden.

Wat er in zo'n korte tijd kan
veranderen in iemands leven! In die
afgelopen jaren heb ik veel geleerd en
wat ik vooral geleerd heb is dat als je
iets echt verlangt, dan komt het op
één of andere manier naar je toe. Ik
geloof in de kracht van liefde,
dankbaarheid, dromen en vertrouwen.
Ik geloof dat de wereld mensen nodig
heeft die durven gaan voor hun geluk.
Ik geloof in de menselijke
creatiekracht en droom van een
bewuste, ontspannen, vreugdevolle
wereld.

Maar tijdens mijn studies als burgerlijk
ingenieur geraakte ik langzaam die
vreugde kwijt. Ik voelde me steeds
eenzamer. Het contrast met mijn jeugd in
Afrika was te groot. Ik wist dat dit niet de
bedoeling van het leven kon zijn. En zo
begon mijn zoektocht …
Mijn leven werd vrij succesvol maar wat
betekent succes als er geen vreugde is.
Tot mijn leraar zei dat ik twee opties had:
of ik ga terug en dan zou ik me als een vis
in het water voelen.
Of ik breng "Afrika" naar hier.
Dat is wat mij drijft, die diepe vreugde
voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk
maken, omdat het dat is wat ons écht
verbindt.
In 1995 begon een bewuste zoektocht.

Daarom ben ik zo gemotiveerd om je
te helpen meer vreugde in je leven te
hebben en het leven te leiden dat je
het allerliefste wilt."
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Je vindt de essentie ervan, samen met die
van mijn geliefde Petra, in deze Steps of
Joy.

24

FUNDAMENTALS OF JOY

ONZE
VISIE

We zien dat veel mensen veel meer uit
het leven willen halen.
Ze doen veel moeite, maar ze blijven
ongelukkig en worden zelfs ziek.
Dat deden we ook ... .
Gaandeweg ontdekten we onze passies.
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We geloven dat het leven een
groeiproces is naar steeds meer
vreugde.
Een weg die je aflegt om voluit te
genieten en met passie te leven.

Waar we ons vroeger vaak onvervuld
voelden en soms eens gelukkig, is het
nu omgekeerd. Alles gaat zoveel
moeitelozer en dat willen we delen.
Het is onze wens, dat jij vanuit een
diepe vreugde kan stralen en jouw
licht kan laten schijnen daar waar het
mogelijk is.
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Vreugde is een keuze

STEPS OF JOY
ONLINE TRAININGEN
AURA COACHING
RELAXATIE COACHING
RETREATS
EVENTS

Bezoek ons online op www.stepsofjoy.be
Of volg ons via sociale media.

WWW.STEPSOFJOY.BE
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