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STEIJNS House of Happiness
Steijns House of Happiness biedt een thee
beleving op Topniveau om alle ingredienten aan te
reiken om je droom in optimale gezondheid te leven.



STEIJNS Ontdekking...

Steijns House of Happiness biedt lezingen, workshops, retraites, reizen en begeleiding op het
gebied van Detox, Health, Wealth & Happiness voor de man en vrouw die het verschil wilt
maken; of dit nu gaat om het her- of veroveren van je droompartner, goud willen behalen in
de topsport of de wereld wil inspireren met jouw unieke talent.

Ontdek je Zelf; je talenten, je grootsheid en kracht,
Voel je zelf-, liefde, omarm & verzacht,
Wees zelf het verschil wat je van het leven verwacht.

Where Dreams Come True, When you meet you...



STEIJNS Missie
Ontdek hemelsgeluk op aarde...

Where Dreams Come True, When you meet you...

STEIJNS Visie
Leef je droom, is het verbeteren van je leefomstandigheden, is het kunnen zijn van
je unieke zelf, is stralend door het leven gaan, is het verschil maken door zelf een
stralende inspiratiebron te zijn voor je Zelf & jouw omgeving.

Grow you, and dreams come true

STEIJNS Manifestatie
Rituelen markeren het leven; laten je stilstaan bij wat is, los te laten wat
was en ontvankelijk te zijn voor wat gaat komen...



Where Dreams Come True, When you meet you...

WELLNESS & WELL BEING

Alles wat we nodig hebben om gezond en springlevend te zijn
kunnen we vinden in de onuitputtelijke bron van moeder natuur.

Het menselijk lichaam bestaat uit gemiddeld 70% water, geef het de beste ingrediënten
& intenties mee en binnen 21 dagen vind er een transformatie op cel niveau plaats.

Daily Ritual
Maak dagelijks je voorgeselecteerde Spa en keer terug naar je eigen onuitputtelijke
bron tijdens het 15 minuten ritueel....

The PersonaliTeas turn drinking water into a state of High Excellence.



Where Dreams Come True, When you meet you...

DETOX  Treatment
Unlock your Potential  Ontvang gedurende 21 dagen alle ingredienten om je potentieel te bevrijden van oude
emoties & oude overtuigingen; door ze los te weken in de meest veilige omgeving, op de meest hartverwarmende
manier. Wanneer het verleden geen invloed meer heeft en het hoofd stil wordt, krijgt het hart de ruimte zich te
ontvouwen.

HEALTH  Experience
Empower your Personality  Zet je volledige potentieel in om je droom te verwezenlijken door te luisteren
naar alle zintuigen. Elke stap op je pad is nieuw, maar met de juiste begeleiding arriveer je stralend op je
droombestemming. ‘Manage Yourself’ in elke situatie door gedurende 21 dagen, vier keer per dag, in alle rust terug
te keren bij je ware Zelf. Ontdek, Versterk & Erken je talenten en kracht en je bent elke dag een winnaar.

Bouw een sterke fundering binnenin jezelf; en je wordt zelf een sterk merk.

Bevrijd je Zelf, er is niemand die je tegenhoud.

21 days

21 days



Where Dreams Come True, When you meet you...

Gun jezelf elke dag een geluksmoment en jij vind je straal factor.

Arriveer, open je hart & geniet en je “bent binnen”.

Live your Dream  Neem de verantwoordelijkheid om dagelijkse terug te keren naar je eigen onuitputtelijke bron
en kies ervoor om de ingredienten in je leven binnen te laten die je persoonlijkheid direct verlicht, versterkt en verrijkt.
Voel je geliefd, gewenst en gelukkig; wees het stralende voorbeeld door je autenthieke zelf te zijn, een inspiratiebron,
door oprecht je talent, geluk, liefde & welzijn te delen. Detox, Health & Wealth + 2 uur coaching.

WEALTH Retreat
Enrich your Life Verzorg, verrijk en verwen jezelf door volledig te arriveren op je droombestemming. Laad jezelf
100% op door open te staan voor het moment en te genieten van je ultieme uitzicht. Wanneer je 100% arriveert en je
hart opent voor het leven, laat jij je fortuin binnen dat maakt jouw een rijk mens..

HAPPINESS Journey63  days

21 days



Where Dreams Come True, When you meet you...

Ontvang gedurende
21 dagen elke dag een
persoonlijk kado om het
vakantiegevoel thuis te
ervaren door 15 minuten
bewust terug te keren naar
je ware natuur, je te laten
inspireren en even helemaal
niets te (moeten) doen.

Prijslijst

DETOX box   Treatment         € 195,-
HEALTH box  Experience        € 275,-
WEALTH box Retreat           € 390,-

HAPPINESS Journey € 860,-
----------

Laat de PersonaliTeas
je begeleiden naar je
eigen onuitputtelijk bron vol
inspiratie, energie en kracht.

Elke box is inclusief 21 dagen thee,
goed voor 1 liter thee per dag,
online meditatie luisterfragmenten
en een werkboek.

Aangeboden twee uur coaching van Danielle Steijn twv € 150,-

www.steijnsthee.com  


