
 
 

 "SAMENWERKEN MET JE ZIEL" 
 

Al jaren een fantastische en succesvolle cursus.  
In deze cursus leer je samen te werken met je ziel. 
  
Je komt er achter wat werkelijk belangrijk is voor je ziel (in feite dus voor 
jou). Hoe, dat is voor iedereen verschillend. In ieder geval zorgt 
bewustwording ervoor dat je zelf de keuzes gaat maken die in 
overeenstemming zijn met je ziel.  
Als je ziel goed is afgestemd, zul je een grote vreugde en innerlijke rust 
gaan ervaren.  
Ook zul je merken dat je moeiteloos kunt leven. 
  
Ik merk dagelijks hoe het is wanneer mensen met hun ziel gaan 
samenwerken. Zij ervaren een innerlijke kracht die van binnenuit gevoed 
wordt.  
Door deze innerlijke kracht, ben je beter in staat om datgene te doen wat 
de bedoeling is voor jou.   
 
Inhoud van de cursus:  

• Je leert gebruik te maken van je intuïtie.  
• Je gaat de verbanden zien in je leven in relatie tot je ouders, 
  vrienden, werk, relaties en kinderen.  

 • Inspirerende voorbeelden van bezielde mensen.  
• Afstemming van je ziel o.a. door helende meditaties.  
• Werken met o.a. intenties, overtuigingen, karma en helende creaties. 

 • Verbinding met engelen, meesters. 
 Tevens vind je een antwoord op de volgende vragen:  
 • Wat is de ziel en hoe werkt hij o.a. in jouw leven?  
 • Hoe kun je je ziel afstemmen?  
 • Hoe krijg je grip op je leven?  
 • Hoe vind je vrede, vreugde en innerlijke rust en kracht?  
 
We zullen veel werken met je onderbewuste door gebruik te maken van 
meditaties en opdrachten die je inzicht geven in je zielsleven.  
Spreekt het je aan en wil je ook leren samenwerken met je ziel, geef je dan 
op voor deze cursus.  
Het is een goede manier om te werken aan je persoonlijke spirituele groei.  
 
 
6 x zaterdagochtend van 9.30-12.00uur.             E 135,- 
17 oktober                       21  november                  9   januari  
7  november                     12  december                  30 januari 
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