
Energywork!   2 daagse workshop

Zaterdag 1 juni en 8 juni 2019
 
Maximaal aantal deelnemers 10.

Tijd:10:00 tot 16:00   

Voor wie:
Beginners en gevorderden: Iedereen gaat op zijn eigen laag verder in het healen. Er gebeurd altijd 
wat er mag gebeuren. 

Onderwerpen die we gaan behandelen: 

Dag 1:                                                                                 Dag 2
Atlantis energie/healing.                                                     Manifesteren
Zelfhealing meditatie.                                                         Energiewerk in groepen
Innerlijk kind.                                                                     Koorden leren doorbreken 
Intuïtief dansen even helemaal los komen.                        Je energie afsluiten
Openen van het hart.                                                           Healen met geluiden en vibratie
Je eigen energie leren kennen/aura.                                    Patronen herkennen en voelen
Meditatie chakra's.                                                               Het lijf voelen
Gedachten kracht.                                                               Schrijven vanuit het hart

Extra: Abundance/trust intergratie 

Heel veel verschillende manieren van werken waar we mee aan de slag kunnen gaan deze 2 dagen! 
Je wordt helemaal ondergedompeld! Ben je klaar om weer in je eigen kracht te gaan staan? 
Je gaat hierna ook herkennen welke manier van werken het beste bij jou past. Elk stuk brengt weer 
een ander laag en thema's naar boven.
Deze aspecten hebben allemaal als doel je eigen energie voelen en herkennen zodat je gaat 
begrijpen wat van een ander is en niet van jou. Vaak raken we afgeleid door energieën van anderen, 
waardoor we minder snel op onszelf gefocust kunnen blijven. Focus op groei!
Wees vrij in je zijn. En leef! Dat is het enige wat je hoeft te doen, leven....
Lead by example!

Na deze workshops is het verstandig om veel water te drinken,er zal veel healing plaats vinden. 



Aanwezig: 
Thee en koffie
Matjes als je eventueel wilt liggen. 

Zelf meenemen: 
lunch
pen en papier als je wilt schrijven
Een kussentje of dekentje als je dat fijner vind zitten/liggen.
Vaak is een dekentje even fijn omdat energieën koud kunnen aanvoelen. 
De kou of warmte is een reactie van onze energie op energieën op een andere trilling. 

Prijs: € 125,- voor 2 dagen

Locatie: 
Het VlinderHuys, Wuytierslaan 51, Amersfoort 

Je kunt op het terrein van het Vlinderhuys parkeren. Het is goed bereikbaar met openbaar vervoer. 

Aanmelden via info@healtobefree.com of via Facebook. 

mailto:info@healtobefree.com

