
WAAR & WANNEER

VAARDIGHEDEN
# Verantwoordelijkheid

# Authenticiteit

# Open Communicatie

# Verbinden met je hogere zelf

# In je waarheid staan en deze spreken

# Handelen vanuit 4 intelligenties

# Ontwikkelen van een bewust ego

# In verbinding met je kwetsbaarheid

# Hart connecties/ziels connecties

LEERDOELEN

# Onvoorwaardelijke zelfliefde

# Vergeving van jezelf en anderen

Op onze website vind je alle data terug. 
www.sof.center | soffice@sof.center

VOOR WIE

PROCES DAGEN: maandelijks
AANTAL UREN: 7u per maand
DATA: zie website
FVE: Ja voor 50% (zie website)
KOSTPRIJS: €65/maand (incl. btw)
ABONNEMENT: ieder moment opzegbaar

ALGEMENE INFO

ASCENSION

Toegankelijk voor alle mensen die zich 
willen verdiepen in het eigen groeiproces, 
bewuster, liefdevoller en zelfzekerder in 
het leven willen staan vanuit de eigen 
waarheid, kracht en authenticiteit. 
Ascension ondersteunt mensen die 
een zielsconnectie zijn tegengekomen, 
spiritueel ontwaken en de hart energie 
gewaarworden.

De fysieke proces begeleiding gaat door 
te GENT van 13u tot 17u. De online proces 
begeleiding gaat door van 20u tot 22u. Het 
Q&A webinar gaat door van 20u tot 21u. 

SOF CENTER

Je hoeft niet alleen door je groeiproces te gaan!

Ontwikkel je zelfliefde via proces begeleiding en ondersteuning 
op maandelijkse basis. 

Ascension is een doorlopende ondersteuning voor mensen 
die bewust in het leven staan, nog meer in hun waarheid willen 
komen, een zielsconnectie ontmoet hebben of bewust zijn van 
het ascensieproces waarvan zij een onderdeel zijn. 

De proces begeleiding bestaat uit een maandelijkse bijéénkomst 
op de laatste zondag van de maand. Het is gericht op het 
verdiepen van het eigen proces en het ontwikkelen van 
onvoorwaardelijke zelfliefde.

WAT KAN JE VERWACHTEN?
Je gaat aan de slag met je angsten, overtuigingen en blokkades om een stap verder te 
komen in je groeiproces. Via instant coaching en energiewerk brengen we een proces 
van transformatie op gang.  Je leert om steeds meer in jouw waarheid te staan. Het 
proces wordt ondersteund door healing lichaams- en emotioneel werk. 

De tweede zondag van de maand vindt er een online Q&A webinar plaats. Tijdens dit 
webinar wordt er kennis gedeeld over actuele thema’s van het ascensieproces en is 
er ruimte voor individuele vragen over jouw proces. 

Verder geniet je van een continue ondersteuning via een gesloten FB-groep waar 
kennis en vragen gedeeld kunnen worden en kan je deelnemen aan de online proces 
begeleiding. 

FYSIEKE PROCES BEGELEIDING
Iedere, laatste zondag van de maand komen we samen voor proces begeleiding. Al 
de onbewuste overtuigingen, emoties en angsten worden getransformeerd naar 
het bewuste. We installeren nieuwe overtuigingen en maken energieblokkades 
los. De proces begeleiders ondersteunen je in het nemen van beslissingen uit 
onvoorwaardelijke zelfliefde. 

Toeval bestaat niet, door de samenstelling, gelijklopende thema’s en de kracht van de 
groep leren we van elkaars proces. Het aanwezig zijn in deze energie zorgt ervoor dat 
we opgeladen zijn en verder kunnen.

Q&A WEBINAR
De tweede zondag van de maand vindt er een online Q&A webinar plaats. Tijdens 
dit webinar wordt er kennis gedeeld over actuele thema’s en het ascensieproces. Er 
is ruimte voor individuele vragen over jouw proces. De Q&A webinars ondersteunen 
jou om tussen de fysieke proces begeleidingsdagen door vragen te stellen, 
nieuwe inzichten op te doen of spiegels te doorbreken. Ieder Q&A webinar wordt 
opgenomen en kan altijd opnieuw beluisterd worden.

ONLINE PROCES BEGELEIDING - VANAF MEI 2019
Kan je er een keer niet bij zijn, zit je in het buitenland of wil je van thuis uit onze 
proces begeleiding volgen dan kan je deelnemen aan de online proces begeleiding. 
Deze vindt maandelijks plaats op basis van video streaming. Mensen die de fysieke 
proces begeleiding volgen kunnen ook deelnemen aan de online proces begeleiding. 

Eve en Steve begeleiden het proces en jij kan interactief deelnemen door vragen 
te stellen, het energie- en lichaamswerk te volgen of eigen ervaring en inzichten 
te delen. De online proces begeleiding wordt opgenomen en kan altijd opnieuw 
bekeken worden.



TRAJECT INFO

HEB JE EEN VRAAG OF JE WIL EEN INTAKE?
Stuur een mail, W|App of bel ons
Steve: +32 477 44 10 91
Eve: +32 494 85 41 38
www.sof.center | soffice@sof.center

Chakra 5 > Keelchakra
Chakra 6 > Derde oog
Chakra 7 > Kruinchakra

3D > 3e bewustzijnsdimensie
4D > 4e bewustzijnsdimensie
5D > 5e bewustzijnsdimensie

* BIJKOMENDE UITLEGOPVOLGING NA EINDE TRAJECT

Chakra 1 > Wortelchakra
Chakra 2 > Sacraalchakra
Chakra 3 > Zonnevlecht
Chakra 4 > Hartchakra

PROCES BEGELEIDING FYSIEKE PROCES BEGELEIDING Q&A WEBINARS ONLINE PROCES BEGELEIDING
FOCUS Ascensie | Soulconnections | Bewust leven Vragen over eigen proces Ascensie | Soulconnections | Bewust leven

PROCES DAGEN 4u 1u 2u

UREN 13u - 17u 20u - 21u 20u - 22u

LANDING x x x

INSTANT COACHING OP THEMA’S x x x

SPIEGELEN x x x

KENNIS Thema dat leeft Thema dat leeft Thema dat leeft

HEALING METHODE Reiki Afstands Reiki Afstands Reiki

HEALING FOCUS Hart
Soul

Mind
Soul

Hart
Soul

TRANSFORMATIE Eigen proces Eigen proces Eigen proces

CHAKRA FOCUS* 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

BEWUSTZIJNSLAGEN* 3D | 4D | 5D 3D | 4D | 5D 3D | 4D | 5D

ENERGIEWERK x x x

LICHAAMSWERK x x x

OEFENINGEN x Q&A vragen x

ONDERSTEUNING
E-MAIL x x x

Gesloten FB groep x x x

Webinars x

# E-mail ondersteuning
# Mogelijkheid tot individuele begeleiding
# Lid van gesloten FB groep
# Q&A


