SENIOR MASTER EXPERIENCE
8 – 15 september 2012
Luxe Fjordencruise Holland America Line

Thema:
‘Goddelijke transformatie’
met
Ivo Valkenburg (organisator, facilitator)
Ton Peters (reflectie-therapeut)
Lili Valkenburg-Baumann (de helende hand)

ms Rotterdam - Holland America Line

WELKOM!
Het leven is en blijft een wonder. Wie had er ooit gedacht dat
enthousiaste zonen en dochters ons op het idee zouden
brengen om eens speciaal voor hun ouders, ervaren
wereldburgers, een Master Experience te organiseren. Toch
is het nu zover!
Op zaterdag 8 september vertrekt ms Rotterdam om 17:00
uur vanuit de haven in Rotterdam om een week te cruisen
door de Noorse fjorden. En je bent van harte uitgenodigd om
met ons mee te varen. Om deel nemen aan de Senior
Master Experience met als thema: Goddelijke transformatie.
Je bent van alle gemakken voorzien. Alles wordt verzorgd.
Aan alles is gedacht. Je bepaalt zelf het tempo. Eén ding
staat van tevoren vast: het wordt lekker genieten van jezelf,
je omgeving, de fascinerend mooie natuur en je bent
verzekerd van een belevenis die je aanraakt in de essentie
van wie je bent: 100% pure Liefde.
We zijn op zoek naar minimaal zes deelnemers en we zijn
benieuwd of je interesse hebt om met ons mee te varen.

Deze flyer is bedoeld om je alvast globaal te informeren over
deze reis. Heb je belangstelling?! Neem dan contact met ons
op en Ivo Valkenburg maakt graag een afspraak om alles te
bespreken en mogelijke vragen te beantwoorden.
Graag tot ziens!
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Het thema: Goddelijke transformatie
Vertrouw dat alles goed is zoals het is; maak daarvoor een
basis van vrede.
Laat los omdat je niet alles kunt en hoeft te begrijpen.
Weet dat je essentie licht en liefde is, en dus onsterfelijk.
Alleen onechtheid, ziekte, beperking, lichaam en materie
sterft.
Weet van de opkomende zon.
Temper je denken, ervaar het in verwondering, in
kosmische liefde.
De Senior Master Experience staat geheel in het teken van
de Liefde. Leven is Liefde en Liefde is Leven. Liefde is wie
we zijn. Liefde is al wat is. De rest is een illusie.
• Hoe leef je de onsterfelijke werkelijkheid dat je 100%
pure Liefde bent?
• Hoe ervaar je de Realiteit van het Leven die louter en
alleen Liefde is?
We gaan cruisen, maar dat is de buitenkant. Deze staat voor
de wereld. Beschouw het als een film die voor de illusie van
het dagelijkse leven staat. Wat komt en gaat bestaat niet
echt.
Tijdens de workshop reflecteren we op de binnenkant. Op
dat wat nooit geboren is, en nooit zal sterven. De waarheid
in het hier en nu. In vrede en stilte groei je. Je gaat dieper
dan het idee dat je het lichaam bent. Je wordt uitgenodigd
om je over te geven aan je ware Zelf.
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Praktische informatie

Inscheping
Ontscheping

: zaterdag 8 september 2012 (17:00 uur)
: zaterdag 15 september 2012 (7:00 uur)

Rederij
Cruiseschip
Soort hut

: Holland America Line
: ms Rotterdam
: buitenhut met mogelijk beperkt uitzicht

Reissom bij gebruik
2-persoonshut
: € 185,-- per persoon via gespreide
betaling in twaalf maanden (€ 2.210,--)
Reissom bij gebruik
1-persoonshut
: € 231,-- per persoon via gespreide
betaling in twaalf maanden (€ 2.774,--)
Inclusief
Exclusief

: 19% btw, alle maaltijden, volpension,
verplicht fooiengeld, havengelden
: verzekeringen, drankjes, uitstapjes
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Het programma
Dag 1 (8 september)
Vertrek vanuit de haven van Rotterdam om 17:00 uur.
Kennismakingsrondje met de deelnemers.
Dag 2 (9 september)
Op zee
2 x 3 uur workshop
Dag 3 (10 september)
Aankomst in Bergen om 08:00 uur. Vertrek: 17:00 uur. 2 x 2
uur workshop.
Dag 4 (11 september)
Aankomst Geiranger om 09:00 uur. Vertrek: 18:00 uur. 2 x 2
uur workshop.
Dag 5 (12 september)
Aankomst Alesund om 07:00 uur. Vertrek 15:00 uur. 3 uur
workshop.
Dag 6 (13 september)
Aankomst Eidfjord om 08:00 uur. Vertrek 18:00 uur. 2 x 3
uur workshop
Dag 7 (14 september)
Op zee.
2 x 3 uur workshop
Dag 8 (15 september)
Aankomst tuishaven Rotterdam om 07:00 uur in de morgen.
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Hardangerfjord

De Hanzekade in Bergen
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Het team
Ivo Valkenburg (1966), de organisator en facilitator, nodigt
iedereen uit, gedreven en enthousiast, om zijn of haar passie en
hartstocht opnieuw te ontdekken en ruimte te geven. Hij weet op
eigenzinnige wijze, werkelijk de kern van het leven positief te
raken. Zijn voorliefde voor waarheid, niveau met esprit en
oprechtheid maken hem beroemd en gewild bij tal van bedrijven
en instellingen. Hij weet op begripvolle ingenieuze wijze het
menselijke aspect achter het werk centraal te houden.

(l) Ton

(r) Ivo

Ton Peters (1960), de reflectie-therapeut, zal als advocaat van
je hart, vanuit helder weten en voelen, jou ondersteunen in je
groei naar een vervuld leven. Ton heeft al ruim vijftien jaar een
praktijk in Zelfrealisatie. Zijn invoelende vermogens geven
helderheid aan iedereen die met onbeantwoorde vragen of
wensen rondloopt. Hij kan reflecteren op wat voor jou essentieel
is en een schifting maken waarin doorgang of stagnatie
passeert. Ton weet op zijn geheel eigen manier uit elke situatie,
zakelijk of privé, op te tillen wat gezien, gehoord of geweten mag
worden. Altijd mag het leiden tot meer innerlijke rust en vrede en
waar nodig je bemoedigen, ondersteunen en verhelderen.
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Lili Valkenburg-Baumann (1967), de helende hand, is een
veelal onzichtbare kracht achter de organisatie van de Master
Experience. Ze regelt van alles achter de schermen en draagt
met al haar ziel en zaligheid zorg voor het welzijn van alle
deelnemers. Soms komt ze even achter de coulissen vandaan
en zegent ze met haar helende hand het individuele proces van
de deelnemers. Lili Baumann is geboren en getogen in Alba Iulia
(Transsylvanië). Ze studeerde bouwkunde aan de Universiteit
van Cluj Napoca en werkte ruim tien jaar als technisch ingenieur.
Na een zwaar auto-ongeluk besloot Lili om het roer volledig om
te gooien. Inmiddels is ze al meer dan tien jaar actief als yoga
leraar en personal coach. Ze gebruikt steeds minder woorden en
steeds meer haar helende hand …

Lili

Informatie en aanmelding:
VALKENBURG bv
Boeierstraat 14
1086 VD Amsterdam
www.ivovalkenburg.nl
www.tonpeterspraktijk.nl
Ivo Valkenburg – ivo@ivovalkenburg.nl
Telefoon: (020) 3413 167 of mobiel (06) 51079003
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