HEALING OPLEIDING
Healing is een natuurlijke kwaliteit waar jij als mens over beschikt. Door de healing
opleiding leer je hoe healing ontstaat, je leert jouw healing energie kennen en je ontdekt
hoe er een wondertje ontstaat! Om een tipje van de sluier op te tillen :-)) healing
ontstaat in het nu, vanuit ‘ik ben’ en jouw 'Hallo' naar de ander en jezelf. Deze kwaliteit
ga je ontwikkelen. Je leert daardoor veel over hoe je je verhoudt en over dat wondertje
dat dan ontstaat, bij de ander en…. bij jou. Want door je healing-energie te stromen,
maak je ruimte voor leven en heal je jezelf.
Wat is en healing?
Een healing is het weer in balans te brengen van de energie, zodat de energie weer
stroomt. Als healer ben je vanuit ‘ik ben’ en vanuit een ‘Hallo’ in contact, zodat de ander
er kan zijn en hij of zij oude energie, zoals emoties of spanning, los kan laten. De ander
kan zich ontspannen, op stroom komen en laten bloeien wat hij/zij wil laten bloeien.
Healing en het ontwikkelen van jouw healing-kwaliteit
Tijdens de healing opleiding maak je contact met je eigen healing-energie en leer je
communiceren met jezelf en het wezen van de ander. Je doet ervaring op met het geven
en ontvangen van healings op gronding, aura, chakra’s en op de energiekanalen. Je leert
een healing geven zonder je eigen ideeën, oordeel of recepten voor het leven op een
ander te plakken. De ander weet zelf het beste wat hij of zij nodig heeft. Tijdens de
healing opleiding leer je duidelijke scheidingen te maken in de energie tussen jou en de
ander en hoe je je verhoudt. Je leert hoe je door jouw aanwezigheid ruimte kunt maken,
zodat de energie weer stroomt. Je leert hierdoor hoe je in harmonie met jezelf kunt zijn.
Wat kun je na de opleiding?
De basis van de Healingopleiding bestaat uit Healing 1 en 2, daarmee kun je healingen
geven op een open huis en in je praktijk. Voor het Healing diploma volg je dan nog de
Healing 3 en doe je ervaring op in de praktijk.
Healing 1 en 2: 22 lessen op woensdagavond, 19.30 – 22.00 uur.
Data 2021: 16/6, 30/6, 14/7, 8/9, 22/9, 6/10, 20/10, 3/11, 17/11, 31/11, 15/12
Data 2022: 12/1, 26/1, 9/2, 23/2, 9/3, 23/3, 6/4, 20/4, 18/5, 30/5, 15/6
Locatie: Muurhuizen 42, Amersfoort.
Kosten H1+2: € 715,- voor particulieren, € 825,- voor ZZP-ers en bedrijven.
Deelname: na het Intuitiejaar of Intuitief leiderschap.
Inschrijven: via inschrijfformulier en mail naar a.reinders@s-sent.nl
S-SENT, staat voor:
Coaching: jezelf verwezenlijken in je leven en werk.
Business coaching: weten waar je bedrijf voor staat en dit realiseren.
Scholing: het scholen van je intuïtie, je eigen weten over jezelf en de ander.
S-SENT: www.s-sent.nl. 06-55100055.

