Workshop werken met je intuïtie
De workshop “werken met je intuïtie” bestaat uit zeven bijeenkomsten met als doel om meer
te leven vanuit je intuïtie. Door middel van oefeningen en meditatie kun je contact leggen
met je gids. Hierdoor kom je dichter bij je intuïtie en dus dichter bij jezelf. Je leert te luisteren
en te vertrouwen op je innerlijke stem. De volgende onderwerpen komen aan bod.
Onderwerpen:
1. Kennismakingsavond: met elkaar, met jezelf en met je gids.
2. Psychometreren (foto’s en voorwerpen).
3. Boodschappen van je gids via (orakel)kaarten.
4. Boodschappen van je gids via automatisch schrijven en/of tekenen.
5. Contacten met je gids overbrengen op anderen.
6. Transformatie.
7. Engelen.
Opzet workshop:
Elke avond begint met een uitgebreide meditatie om de dingen van de dag los te laten en in
contact te komen met je gids(en). De avonden zijn erop gericht om steeds meer en hechter
contact te leggen met je gids(en). Er zit een opbouw in, waarbij je eerst nog gebruik maakt
van hulpmiddelen, maar vervolgens steeds meer van vanuit je eigen “innerlijk weten”
(intuïtie) gaat werken. Waarbij je leert ervaren en vertrouwen dat je intuïtie wordt geleid
door je gids(en).
De workshop vindt in principe één keer in de maand plaats m.u.v. de vakanties. De duur van
de workshop bedraagt 2 uur en start om 19.30u en eindigt om 21.30u. Er is plaats voor 8
personen. De workshop gaat door bij minimaal 4 deelnemers. De kosten voor de complete
workshop bedragen € 125,00. De kosten dienen vooraf te worden voldaan.
Na deze zeven avonden weet je hoe je contact kunt leggen met je gids(en), handel je meer
vanuit je gevoel en je intuïtie en kom je daardoor steeds dichter bij jezelf te staan. Hierdoor
wordt het makkelijker om je eigen weg te kiezen. Je voelt je zelfverzekerder en staat vrijer in
het leven.
Deze workshop is het vervolg op de workshop “Kennismaken met je intuïtie”. Je hoeft deze
workshop niet te hebben gevolgd, maar enige gevoeligheid en/of affiniteit met het onderwerp
is wel gewenst. Voor beginnende cursisten is de kennismakingsworkshop meer geschikt.
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