
Moon’s arrangement bij Daan
Een sessie kan erg intensief zijn. Hoe heerlijk is
het om daarna even helemaal tot rust te komen?
Boek nu de combinatie van een sessie Paarden-
coaching bij Daan en sluit de dag af met een
Tranquility Arrangement bij het Spahuys. 

Een sessie bij Daan is te boeken voor € 119,- p.p.
dit is inclusief;
•   Ontvangst met koffie of thee en lekkernij 
     waarbij we gelijk al aan de slag gaan
•   Coachingssessie met Moon van max 1,5 uur
•   Afsluiting 
•   Inclusief attentie

Reserveren bij info@daan-coaching.nl 

Wat kan 
Moon
jou vertellen?

Succesvol zijn anno 2018 betekent jongleren
met heel wat ballen in de lucht. Dat lukt
alleen als je ook investeert in jezelf en de
ballen soms eens neer durft te leggen. Een
coach kan je begeleiden in het proces van
ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van
leiderschap, ondernemerschap of persoonlijk
vlak. Heb jij behoefte aan een stukje zelfre-
flectie en -inzicht, maar zie je jezelf nog niet
op een sofa je levensverhaal ophangen aan
een vreemde? Dan kan Moon misschien wat
voor je betekenen!

Paardencoaching heeft als uitgangspunt dat
het paard jouw lichaamstaal leest en daarop
reageert. De coach helpt de reactie van het
paard te vertalen en gaat aan de hand daar-
van het gesprek met jou aan. Daarmee sla je
het gebruikelijke proces van urenlang praten
over en kom je snel tot de kern. Wat houdt
jou tegen de beste versie van jezelf te zijn? En
wat kun je daar aan doen? Je gaat naar huis
met het begin van een dieper zelfbewustzijn,
komt dichter bij het antwoord op de vraag
wat je écht belangrijk vindt en zet je op een
hoger niveau aan het denken.

Daan Coaching helpt particulieren en
ondernemers, individueel en/of in een groep,
bij deze investering in henzelf. Dat gebeurt in
een rustige setting, in de buitenlucht en met
een paard dat uiterst voorzichtig is. Coach
Daniëlle, die zelf de kracht van Paarden-
coaching heeft ondervonden, fungeert als de
vertaler van de signalen die het paard afgeeft.
Benieuwd wat zij en haar paard voor jou
kunnen betekenen? Neem vrijblijvend
contact op via www.daan-coaching.nl. 

DAAN
COACHING

‘Wat houdt jou tegen de beste
versie van jezelf te zijn?’

Moon’s [Tranquillity] arrangement
180 minuten voor € 119,-  p.p. 

Het speciale arrangement voor u samen-
gesteld, bestaat uit de volgende onderdelen:

•  ontvangst met koffie of thee
•  gebruik van badjas en handdoeken
•  tranquillity voetenbad ritueel 
•  huidanalyse door skinanalyser
•  hamam koninklijk [90 min] 
De olijfoliezeep, zachte waterstromen,
krachtig masserende handen, de geur van
etherische oliën, wrijvende scrubhand-
schoenen en de traditionele zeepzak. Met
een heerlijk haar wasritueel  en gezichts-
massage sluiten we de beleving af.

•  Tranquillity™  pro-sleep massage  [60 min]
reukzin, tastzin en gehoor! We starten met
het Tranquillity™  welkomstritueel en ervaren
de kracht van aromatherapie. Tranquillity™
borstels en etherische oliën geven uw
lichaam een totale ontspanning, ons brein
schakelt uit en de muziek voert u mee in
een Ayurvedische en Maleisische massage.
•  aromasoul thee
•  kleine attentie

Badkleding mag maar is niet verplicht.
Reserveren bij info@spahuys.nl

Moon’s arrangement
    bij Spahuys


