
patronen herkent en kunt doorbreken? 

jezelf leert accepteren, assertiviteit ontwikkelt?

waarvan je zelfwaardering groeit? 

in staat bent om te balanceren tussen deen en dunya?  

Ontdek de kracht van effectief inzetten van je gedachten

Ben je op zoek naar een verandertraject dat ervoor zorgt dat je 

Kortom in lijn komen met jouw essentie?

Hayat counseling & coaching neemt je mee in een helingstraject dat gericht is op schoonmaken,

opruimen en opnieuw inrichten van je mentale huishouding. Ike Amanatkhan, oprichter van Hayat

counseling & coaching, gecertificeerd Practitioner Science of Mind, Master deugdenbegeleider met een

afgeronde opleiding klinische psychologie introduceert na jaren helingstrainingen gegeven te hebben,

een helingstraining voor moslims. 

Verandering via onbewuste bewustzijn

Via geleide meditaties (Moeraaqabah) komen we bij het onbewuste bewustzijn, daar waar verandering

plaatsvindt. In de helingstraining werken we met hoofd, hart en ziel. Het zet aan tot beweging, de

stappen zijn praktisch en direct toepasbaar. Het biedt inzichten die aansluiten bij ons natuurlijke

instinct om het juiste te doen. Je werkt aan je spirituele ontwikkeling, ontdekt wie je in essentie bent. Je

komt in contact met je hogere zelf, in verbinding blijvend met Allah. Zodat je een gelukkig een

comfortabele leven kunt inrichten naar tevredenheid van Allah.

De cursus is voor een grote deel gebaseerd op de filosofie van de Amerikaanse psychologe Louise L.

Hay, zoals beschreven in haar boek “Je kunt je leven helen”. De cursus is bijzonder geschikt voor

mensen met een burn-out of stress gerelateerde klachten.

Cursusdagen

zondagen 2021

14, 21, 28 november 

5 en 19 december

HEEL JE LEVEN, VERBIND JE MET ALLAH

 EEN SPIRITUEEL VERANDERTRAJECT

OPZET TRAINING

Dynamisch en duidelijk

Persoonlijke ontwikkeling 

Praktische spiritualiteit 

Vijf daagse training

Mind fullness

Procesmatig veranderen

INVESTERING

€ 560, 00 inclusief BTW

Inclusief koffie/thee

versnapering 

exclusief lunch

Exclusief boek :"Je kunt je

leven helen"

Locatie Amsterdam

CONTACT

Hayat counseling & coaching

Ike Amanatkhan

06 39576762

info@hayatcc.nl

www.hayatcc.nl


