Intuïtieve ontwikkeling
Jouw eigen weten in 7 thema’s

Tijdens de opleiding Intuïtieve ontwikkeling heb je tools gekregen om jezelf te
ontwikkelen. Je hebt zicht gekregen op hoe energie werkt, hoe jij met je eigen ruimte
en jouw energie omgaat. Met het energie-gereedschap dat je hebt geleerd ga je tijdens
dit verdiepingsjaar meer zicht krijgen op jouw eigen weten in een zevental thema’s. Dit
doen we aan de hand van de zeven bekendste chakra’s. Een chakra is een energiepunt
in je lichaam en elk chakra heeft zijn eigen specifieke thema. In de kern van een chakra
zit jouw eigen weten over dit thema. Tijdens de lessen gaan we contact maken met dit
eigen weten, we gaan plaatjes en oude emoties loslaten die erop zijn gekomen en zo
steeds meer ruimte maken voor jouw eigen energie. Door meer bij je eigen weten te
komen in deze thema’s wordt je meer jezelf en laat je je minder leiden door oude
emoties en overtuigingen die niet van jou zijn. Je gaat meer onderscheid maken tussen
wat voor jou waar is en wat anderen je voorhouden. Je wordt meer “jezelf”, je komt
meer in je kracht en je vitaliteit. Je wordt helderder en je leert je energie steeds beter
te managen, zodat je meer bij jezelf kunt blijven in allerlei (uitdagende) situaties. Net
als in de basismodule blijft de focus je zelfhealend vermogen te ontwikkelen in je relatie
met jezelf en anderen.
Thema’s die behandeld worden zijn:
1. Gezondheid, overleving, vertrouwen, en vitaliteit.
2. Emoties, voelen en ervaren.
3. Doeleinden, wilskracht.
4. Genegenheid voor jezelf en anderen, harmonie.
5. Communicatie met jezelf en anderen, praktische intuïtie.
6. Inzicht, helder zien, abstracte intuïtie.
7. Eigen weten, eigendom en autonomie.

Data opleiding: maandagavond 19.00 -21.30 uur start 11 januari – 15 juni 2016.
Locatie: Valkenaarstraat 70, Huizen.
Kosten opleiding: particulieren € 704,- incl. btw, voor ZZP-ers en voor bedrijven €
800,- excl. btw. Betaling kan gedurende de periode in meerdere termijnen voldaan
worden.
Deelname: na Basis 1 intuitieve ontwikkeling.
Inschrijven: via inschrijfformulier en mail naar a.reinders@s-sent.nl
Leraar: Annelita Reinders
Heb je vragen: bel mij op 06-55100055.

S-SENT, staat voor:
Coaching: jezelf verwezenlijken in je leven en werk.
Business coaching: weten waar je bedrijf voor staat en dit realiseren.
Scholing: het scholen van je intuïtie, je eigen weten over jezelf en de ander.
S-SENT: Valkenaarstraat 70, 1271 TN, Huizen. 06-55100055, www.s-sent.nl.

