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Studiedag over de

Reis van de Ziel
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www.LifeBetweenLiveNL.eu
voor verdere informatie en aanmelding kun je mij bellen of mailen
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Een zoektocht
naar de diepere betekenis
van het leven

Studiedag “Reis van de Ziel”

Je krijgt informatie over de oorsprong
van deze methode en de cyclus van de ziel

De Reis van de Ziel ervaren en ermee werken door middel van
Life Between Lives regressie.

Tijdens deze studiedag word je meegenomen op een
innerlijke reis van waaruit je zelf een ervaring

Coaching op je weg in het leven met vragen als

met de Zielenwereld kunt hebben

zingeving vanuit de ziel te onderzoeken de diepere betekenis
van het leven. Hoe kun je ervaren dat er meer is?

Het verbinden van weten en ervaren
in het kader van zingeving

Deze methode geeft je kans toegang tot het tussenbestaan te
krijgen, het gebied tussen levens in, antwoorden te vinden op

Er zal een mogelijkheid tot uitwisseling

levensvragen en geeft inzicht in patronen en verstrikkingen.

van ervaringen zijn
Vragen die opkomen kunnen beantwoord worden

Deze vorm van Spirituele Regressie is een bijzondere
ontwikkeling binnen de regressie-, reïncarnatie- en
hypnotherapie, ontwikkeld door dr. Michael Newton
Datum: zaterdag 4 oktober 2014 van: 10:00 – 17:00 uur.

Als ervaren therapeut is LBL regressie een waardevolle

Locatie: Schalkwijk (Utrecht),

aanvulling, zowel voor jezelf als voor het werken met cliënten.

maximum aantal deelnemers 14
Kosten inclusief uitgebreide reader en deelnamecertificaat,

De uitgebreide reader met literatuurlijst helpt je verder
meer inzicht in deze methode te krijgen

biologische lunch, soep, koffie en thee € 125,Accreditatie: gecertificeerd door de stichting SKB als bij- en
nascholing, erkend door het NVPA (2 dagdelen=12 studie uren)

