Healing Opleiding Rotterdam
O p hele zaterdagen of maandagavonden

De opleiding is CRKBO geregistreerd en als beroepsopleiding aftrekbaar.
lestijden: op 8 zaterdagen, van 10.00-17.00 uur in centrum “Djoj” Rotterdam Hillegersberg,
lestijden op 24 maandagavonden, van 19.30-22.00 uur in de “Open Hof” Ommoord
Kijk voor rooster en prijzen op: www.intuitief.com onder het kopje healing.
Tijdens de Healing opleiding leer je intuïtief je aura en chakra’s schoon maken, waardoor je
meer vrijheid, geluk en energie gaat voelen. Je leert je eigen energie beter kennen,
beschermen en hanteren, ook leer je de energie van jezelf en anderen te harmoniseren.
Je persoonlijke groei en je welzijn staan voorop.
Door middel van speelse oefeningen met helende kracht, visualisaties en meditaties zet je een
grote volgende stap in je persoonlijke groei, Theorie, en praktisch toepassen wisselen elkaar
af. Dit maakt dat je jouw unieke healing energie gaat herkennen en bewust en professioneel
kunt toepassen. Healing energie is een prachtig instrument, in eerste instantie voor jezelf en
je leert door het zelf te ondervinden je Healing energie beter, veiliger en krachtiger inzetten.
Waar je deze energie ook inzet, in je bestaande werk, of gezin, of als praktiserend Healer, het
maakt de wereld een fijnere plek. Steeds herinner je jezelf en anderen aan het stralende
wezen dat we wezenlijk zijn. De Healing opleiding is een mooie en logische voortzetting van je
Intuïtieve Ontwikkeling en wordt afgesloten met het Diploma: Professioneel Aura healer.
Christine Snoeijer en Peter de Winter, geven met veel
liefde en plezier, sinds 2007 de Healing opleidingen in
Rotterdam vorm.
Eerder gaven ze les in Utrecht bij het CICO, mede
grondleggers van alle energiewerk in Nederland.
Samen geven ze individuele sessies in hun praktijk in
Sliedrecht, en verzorgen ook Natuur weken in het
buitenland, waaronder Frankrijk, (Preau), waar
healing, en intuitie een belangrijke rol spelen.

We heten je van harte welkom.
Bel of mail ons gerust met je vragen: 06-53364113 / intuitief@dds.nl / www.intuitief.com

Christine & Peter

Intuïtieve opleidingen Rotterdam

