Informatie Folder Intuïtieve Ontwikkeling
In de cursus Intuïtieve Ontwikkeling bezoek je 12 thema’s:
Training Intuïtieve Ontwikkeling:


Uitleg over de bedoeling van de bijeenkomsten, het werkboek en kennis
maken met de groep.

Wat is intuïtieve ontwikkeling



Wat is intuïtie? Intuïtie is innerlijk weten, een soort weten vanuit je hart.

Van Intuïtie (innerlijk weten) naar Autonomie (je eigen weten volgen), is een logische



Hoog sensitief persoon (HSP) of HBP (Hoog Bewust Persoon). Hoog bewuste

stap. Zelf ontdekken en toepassen is in al onze lessen dan ook de standaard. Door zelf
te ervaren maak je contact met je innerlijke rijkdom. Je ontdekt je aura en de rol die

mensen pikken vaak meer op dan alleen de woorden die worden gezegd.


energie speelt in het contact met anderen. Je bepaalt zelf of iets nog voor je klopt, of
dat je het bij wilt stellen of los wilt laten. Je leert de chakra's van binnenuit kennen en

Pendelen en Pendelkaarten. Wat is een pendel? Waar kan ik het voor
gebruiken? Hoe werkt een pendel?



niet uit een boek.

Ego. Ze klinken zo mooi en verlicht, die spirituele oneliners. Maar wat zeggen
ze eigenlijk? En is het waar?



Vorige levens. Hebben we helemaal geen herinnering aan onze vorige

Je innerlijke bron aanspreken

levens? Tuurlijk, iedereen heeft af en toe herinneringen aan vorige levens.

Wij gaan er van uit dat iedereen in zichzelf een innerlijke bron van helder weten,

Deze kunnen zo subtiel zijn dat je dit niet in de gaten hebt

voelen en waarnemen bezit. In onze cursussen en opleidingen leer je om dit intuïtieve



Chakra’s en aura. Bij elk chakra of energiecentrum in je lichaam hoort een

weten weer vrij te maken in jezelf en vanuit je eigen oorspronkelijke bron te leven en

kracht, een kwaliteit die je kunt ontwikkelen en inzetten op ieder moment

te werken. Het doel van het proces is meer helderheid in jezelf. Je staat sterker als je

dat je wat steun kunt gebruiken.

op je eigen gevoel kunt afgaan. Je wordt ook minder beïnvloedbaar.



Edelstenen & Mineralen. Welke edelstenen of mineralen passen bij mij?



De Lenormandkaarten en hun betekenis. Stap voor stap leer je kaarten

Je binnenwereld verkennen opent een rijke bron van wijsheid, die én je hart én je ziel

leggen voor Heden, Verleden en Toekomst.

zal voeden. Vandaar ons motto: "Innerlijk zo sterk worden, dat je kunt leven vanuit je



Werken met seances. Laat je verrassen!

hart". Het doel van het proces is meer helderheid in jezelf. Je staat sterker als je op je



Foto’s leren lezen. Psychometrie, is de vaardigheid om (helderziende)

eigen gevoel kunt afgaan. De lessen gaan niet over denkbeelden van anderen, een
overtuiging of geloof. Intuïtieve ontwikkeling is ook geen therapie maar wordt wel als

waarnemingen te doen.


Energie. Ken jij ze, mensen waar je “zooo moe” van wordt.

helend ervaren.
Kortom; je werkt aan jou persoonlijke, emotionele en spirituele ontwikkeling!

Intuïtieve Ontwikkeling
Voor wie: Een ieder die verder wilt werken aan zijn/haar persoonlijke, emotionele
en spirituele ontwikkeling.

Informatie bij:



VDM 06-53 79 97 37

Opgeven bij:


VDM 06-53 79 97 37 of mail naar voordoormet@gmail.com

Praktische informatie:


Intuïtieve Ontwikkeling start op ……..



Locatie: ……..



De IO Groep komt 12 x om de twee weken bijeen



De IO Groep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 8
studenten.
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Verruim jouw bewustzijn!

