
Working with Dolphin energy.

During this workshop we will work with dolphin energy. Dolphins are true light workers and they
appear to have been a gift to Earth from Venus light beings. Dolphins are more intelligent than

humans. And yet they are not fully respected. What does that say about us as humanity?
Dolphins represent unconditional love and unity. Also, because they live in water, this means that

we can work well with our emotions. And especially pieces of our inner child.

We will work with the dolphins, whales and ocean energy.

We're going to see what it does to you.
How you experience it.

And what the dolphin energy stands for for you.
We are going to do an inner child and a heart healing with the dolphin energy.

We invite this frequency into your field so that you can recognize it and work with it. For yourself
and / or for others.

We are going to charge an object with this energy. So see for yourself what that can be. So that you
also have something tangible with this energy. Making it even easier to work with it. Things that are

tangible make things 'real'. As a result of which the mind has the idea that it is participating.

Objects can be anything:
Sigil / symbol

Drawing / painting
Stone

Figurines
Jewelery

Instrument
Orgonite

and so on.

Be creative and intuitive in choosing it. And if you have done it 1x, you can do it several times with
other objects of course. We open these channels with you.

Price: € 35
Via: https://www.microsoft.com/.../micros.../microsoft-teams/free

Here I create the group myself.
You can pay via paypal.me/healtobefree

I can also prepare an invoice for you if you wish.



Werken met Dolfijnen energie.

Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met dolfijnen energie. Dolfijnen zijn echte licht werkers
en het schijnt dat ze een geschenk waren, voor aarde van Venus lichtwezens. Dolfijnen zijn

intelligenter dan mensen. En toch worden zij niet ten volste gerespecteerd. Wat zegt dat over ons,
als mensheid? 

Dolfijnen staan voor onvoorwaardelijke liefde en eenheid. Ook omdat ze in het water leven, maakt
dat we hierdoor goed met onze emoties kunnen werken. En vooral stukken van onze innerlijke kind.

We gaan aan de slag met de dolfijnen, walvissen en oceaan energie.

We gaan kijken wat het met je doet.
Waar het je raakt.

En waar de dolfijnen energie voor jou, voor staat. 
We gaan een innerlijke kind en een hart healing doen met de dolfijnen energie. 

We nodigen deze frequentie uit in je veld, zodat je het gaat herkennen en er mee kunt werken. Voor
jezelf en/of voor anderen.

We gaan een voorwerp opladen met deze energie. Dus kijk voor jezelf wat dat kan zijn. Zodat je
ook iets tastbaars hebt met deze energie. Waardoor je er nog makkelijker mee kunt gaan werken.

Dingen die tastbaar zijn, maken dingen 'echter'. Waardoor de mind dan een beetje het idee heeft dat
het mee doet. 

Voorwerpen kunnen van alles zijn: 
Sigil/symbool

Tekening/schilderij
Steen

Beeldjes
Sieraden

Instrument
Orgonite

en noem zo maar op. 
Wees er creatief en intuïtief in met het uitkiezen. En daarbij als je het 1x hebt gedaan, kun je het

meerdere keren met andere voorwerpen doen natuurlijk. We openen deze kanalen bij je.
Prijs: € 35 euro

Via: https://www.microsoft.com/.../micros.../microsoft-teams/free
Hier maak ik zelf de groep aan.

Betalen kan o.a via paypal.me/healtobefree
Ik kan ook nog een factuur voor je opmaken als je dat wilt.


