Marion Mooren

Harold van Berlicum
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Gaan samen hun krachten bundelen door het geven van workshops.
Marion is eigenaresse van Natural Body Balance en werkt al heel wat jaren als
een helderziend medium. Marion werkt vanuit haar intuïtie en zo behandelt zij
al jaren kinderen en volwassenen. (voor al haar behandelingen kijk op de
website)
Marion heeft mij (Harold)ook jaren begeleidt in de ontdekkingstocht naar
mezelf en ook het leren omgaan met mijn gaven. Zelf heb ik nu 2 jaar een eigen
praktijk Balance Your Limits en ook ik help mensen met diverse behandelingen.
(zie voor mijn behandelingen ook op de website)
Samen willen wij ook jullie graag verder helpen met jullie zoektocht naar
jezelf en je gaven!

Waar wordt de cursus/workshop gegeven:
Balance Your Limits
Schoolstraat 25
5843 AG Westerbeek

Workshop Mediamieke gaven
Voor wie is deze workshop?
Voor mensen die weten dat ze een gave hebben maar niet weten of het wel
allemaal klopt wat ze doorkrijgen.
Voor mensen die willen weten of hun gevoel wel klopt
Voor mensen die contact hebben met overledenen en niet weten wat ermee
doen.
Voor je eigen nieuwsgierigheid.
Voor mensen die het spirituele leuk en interessant vinden.
Ook uitleg over de gaven die jij bezit

Wat komt aan bod in deze workshop?






Andere personen lezen
Foto lezen
Contact overledenen
Automatisch schrift
Bescherming negatieve energie

Je krijgt een eerlijke begeleiding en ook antwoord op de vraag of het bij je past
of wat er nog meer uit jou te halen valt.
Dit is echt een oefendag met mensen die in hetzelfde stuk zitten als jou.
Dus fouten maken mag!
Zorg dat je voldoende foto`s bij je hebt ook van overledenen of je
kinderen etc. met toestemming van anderen
Cursus is op 6 april 2019
Tijd : 10.00 uur – 14.00 uur
Voor lunch koffie/thee/water wordt gezorgd
Kosten per persoon: € 100,-

Opgave kan bij:
Marion Mooren: info@natural-body-balance.nl telefoon: 06-38312325
Harold van Berlicum: info@balanceyourlimits.nl telefoon: 06-34377010

Bij opgave graag naam, adres en telefoonnummer vermelden.
Telefonisch reserveren mag natuurlijk ook!

Workshop energetisch behandelen
Vaak zit een energetische blokkade al op andere plekken als waar de klacht is
die de cliënt aangeeft, hier leer je het gehele lichaam te onderzoeken op de
blokkades maar ook emotionele achtergrond van blokkades.
De cursus word gegeven over de kleding heen.
Ieder mens is uniek zo ook iedere behandeling, omdat we vooral vanuit onze
intuitie werken met het geven van deze energie. Bij het energetische
behandelen gebruikt de behandelaar zijn/haar handen. Een warmtebron of
koudebron van energie die via de handen naar buiten stroomt breng je in
contact met de plek die behandeling nodig heeft en verschillende blokkades
van het lichaam.
Handoplegging kan iedereen leren en je hoeft er niet paranormaal begaafd
voor te zijn. De energie waarmee je werkt is de energie die je uit het universum
opneemt en dus niet je eigen energie, want anders zou je uitgeput kunnen
raken.
De cursus wordt gegeven door Marion Mooren en Harold van Berlicum. Deze
cursus wordt gegeven in een kleine groep, omdat je op deze manier veel meer
persoonlijke aandacht krijgt, je gaat echt de diepte in en wij halen naar boven
wat in je zit!

Inhoud cursus energetische behandeling








Scannen lichaam op blokkades
Emotionele betekenissen blokkades
Geen energie over te nemen
Emotional release
Lichaam in balans zetten
Chakra balancing
Als doorgeefluik fungeren

Je leert hoe je deze energie kunt ontvangen en gericht weer aan de ander kunt
afgeven, met als doel te helpen en te genezen. Daarbij wordt de energie
overgebracht op de verschillende zenuwstelsels, de chakra`s en de aura, vooral
met het doel blokkades op te heffen en energie te laten doorstromen maar ook
om te voelen waar de energie blokkeert.

Cursus is op 11 mei 2019
Tijd : 10.00 uur – 14.00 uur
Voor lunch koffie/thee/water wordt gezorgd
Kosten per persoon: € 150,-

Opgave kan bij:
Marion Mooren: info@natural-body-balance.nl telefoon : 06-38312325
Harold van Berlicum: info@balanceyourlimits.nl telefoon: 06-34377010

Bij opgave graag naam, adres en telefoonnummer vermelden.
Telefonisch reserveren mag natuurlijk ook!

