Cursus Intuïtieve Ontwikkeling:
Wil jij jouw intuïtieve vermogens onderzoeken, openen en ontwikkelen in een veilige setting?
Intuïtieve ontwikkeling is de basis van persoonlijke groei. Je ontwikkelt je intuïtie verder en
sterker, waardoor je jezelf en een ander beter gaan zien. Je wordt helder en brengt
veranderingen aan waar je wilt. Hierdoor krijg je meer grip op je leven en voel je dat je dichter
bij jezelf komt. Alles gaat meer stromen.
De cursus Intuïtieve ontwikkeling is een prachtige en ontzettend leuke manier die je persoonlijke
ontwikkeling in een stroomversnelling brengt met alle positieve gevolgen van dien voor je leven,
je relaties, je dromen en verlangens.
In de cursus Intuïtieve Ontwikkeling leer je op een leuke, creatieve manier stap voor stap steeds
meer vertrouwen te krijgen op je intuïtie.
Er komen meerdere aspecten aan bod om je intuïtie te ontwikkelen. Wat gaan we doen:
* Samen ontdekken en ondervinden waar jouw interesses en kwaliteiten liggen
en jouw doel bepalen
* Voelen en vertalen van energie van voorwerpen
* Bloemlezing
* Het lezen van een handafdruk in zand
* Het uitleggen van dromen
* Fotoreading
* Uitleg van dromen
* Pendelen
* Meditaties
Wanneer je je intuïtie ontwikkelt, aanscherpt en verfijnt zul je veel zuiverder, gezonder en
gelukkiger in het leven staan. Je benadert problemen meer vanuit je gevoel en je intuïtie, dus
vanuit jezelf. De beslissingen die je neemt zijn dan ook werkelijk jouw beslissingen en niet de
beslissing op basis van een verstandelijke benadering zoals je dat jarenlang geleerd hebt.
Voor wie is de cursus geschikt?
* Voor mensen die hun intuïtie bewust willen ontwikkelen.
* Voor mensen die fijngevoelig zijn en veel dingen van anderen 'oppikken'.
* Voor mensen die hun hart willen volgen, maar niet weten hoe.
* Voor mensen die problemen ervaren in de omgang met andere mensen.
Cursusdata:
Cursusaanvang: 19.00 uur tot 22.00 uur, inloop vanaf 18.45 uur
Kosten: € 295.00 dit is inclusief koffie, thee en cursusmaterialen
Locatie: Korte Kapoeniestraat 74, 7001CA Doetinchem
Wil je meer informatie of aanmelden, mail naar klaasheinen@gmail.com
www.klaasheinen.nl

Praktijk Klaas Heinen Korte Kapoeniestraat 74 7001CA Doetinchem

