
Healingworkshop live / online

Hoe werkt healing? Healing brengt je ziel, je gedachten, en emoties en het lichaam terug in 
balans. Hoe kan je iemand healing geven en jezelf verbinden met een grote healingbron en 
jezelf opladen? 

Je krijgt de techniek aangeleerd om wanneer het jou past en er noodzaak is, je thuis te 
verbinden met de healingbron die altijd weet wat wij nodig hebben. Je ontvangt zelf ook 
healing en kan je batterijtjes opladen. 

We leren hoe je boodschappen kunt overbrengen vanuit deze staat, healing te brengen 
voor jezelf en je ontvanger, en ontvankelijk te worden voor de informatie vanuit de Hogere 
Bron. Je leert deze boodschap - met wat er nodig is op dat moment in hun leven - over te 
brengen aan de ontvanger.

We oefenen met contacthealing (live), afstandshealing en trancehealing.

Elke week woensdagavond zitten wij met onze eigen cirkel voor healing. Als je dit graag 
eens zelf wilt ervaren, kun je van 20.00 tot 20.30 uur genieten van deze energie door even 
te gaan liggen of zitten op een plaatsje waar je niet gestoord wordt. 
 

Trance: een diepe vorm van meditatie en andere bewustzijnstaat, live / online

Heb je nood aan een diepere vorm van meditatie? Weer goed in je lijf te zitten en stevig te 
gronden, zonder dat je mind weer de bovenhand neemt?

Dan kan ik jou op een liefdevolle manier begeleiden om diep naar binnen te gaan, je 
dichter bij je ziel en de spirituele wereld te brengen. Het bevordert je ontwikkeling, je wordt 
intuïtiever en laadt meteen je batterijen op.

Trance kun je vergelijken met een diepere vorm van meditatie en is een natuurlijk proces. 
We kijken naar hoe we kunnen openstaan en onze mind opzij kunnen zetten. 

Er wordt niets van je verwacht en het is ongedwongen. We laten ons leiden en zien welke 
kant het uitgaat. In deze setting kun je oefenen met healing, geinspireerd / trance spreken.  
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Misschien komen er geen woorden maar wel gedachten of beelden die we kunnen
omzetten in een boodschap of iets creatiefs. 

Is dit nieuw voor jou of heb je elders een opleiding gevolgd? Je bent welkom in dit 
ongedwongen, liefdevol en ondersteunende oefenmoment.

Wil je starten of verder bouwen als spiritueel lichtbrenger en jouw band met de andere 
wereld en je intuïtieve vermogens versterken? Ben je in opleiding mediumschap en wil je 
graag een betere verbinding? Of gewoon je een paar uur genieten van een healingbad? 
Iedereen is welkom!

Programma
Als groep zitten we samen in trance, daarna zijn er oefenmomenten per twee of drie en is 
er gelegenheid om vragen te stellen. 

Workshop: psychometrie

In deze workshop leer ik jou hoe op de energie van een ander afstemmen, hoe je dit 
ontvangt en kunt verwoorden in een begrijpelijk verhaal voor de ontvanger. Belangrijk is 
dat de ander zich gezien voelt en dat er een positief inzicht, een aanmoediging of een on-
dersteunende boodschap gegeven wordt. 

In de namiddag doen we hetzelfde, maar werken we met een kaart. Ieder van ons heeft wel 
een mooi kaartendeck in huis. En ook onze lieve host heeft ontelbare mooie decks in huis. 
Je hoeft niet altijd af te gaan op de exacte betekenis van een kaart. Intuïtief kun je ook heel 
goed aanvoelen wat deze kaart kan betekenen voor de ontvanger.
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