Training Werken met Gidsen en
Engelen

Ervaringen oud-deelnemers:

"De training heeft me laten ervaren dat ik
deel uit maak van een groter geheel. Dat
ik mijn plaats in mag nemen en mag gaan
staan voor wat ik hier kom doen. Ik heb
geleerd dat mijn intuïtie hierbij leidend is.
Door de training weet ik nu dat er een
heleboel hulpbronnen beschikbaar zijn en
dat ik het niet allemaal alleen hoef te
doen. Ik heb aan den lijve mogen
ondervinden hoe krachtig en zuiver
Marjan werkt. Met haar wijsheid,
inzichten en humor nam ze me mee op
een prachtige reis die ik niet had willen
missen." Marloes

Marjan Tabak is een verzamelaar van
informatie uit verschillende werelden die
zij vormt tot één database. De
gebundelde informatie past ze toe in de
wereld van kinderen- jongeren- oudersvolwassenen - het onderwijs en
bedrijfsleven.
Ze doet dit met 'Beide benen op de
grond', nuchter, helder, humoristisch,
doeltreffend. In haar trainingen en
coaching windt ze er geen doekjes om.
Hier 'mag' je van houden of niet, dit is
hoe ze is.
Kinderen hebben altijd een streepje voor.

"Ik volg de training en dit is een heel
bijzondere ervaring. Marjan kan heel
boeiend vertellen en neemt je mee aan
haar hand. Je komt tot bloei onder haar
begeleiding. Daarnaast is er een stukje
"nazorg", maar ook tussendoor: als je
ergens tegen aan loopt mag je haar altijd
mailen, bellen of appen. " Marga

Marjan: "Je hoeft maar twee
vaardigheden te leren dit leven: Moedig
en Dapper zijn, let's go!"

Heb je zin om te gaan werken in deze
training, neem dan contact met mij op:
Telefoon: 06-55135776
E-mail: info@beidebenenopdegrond.nl
Web: www.beidebenenopdegrond.nl

Training Werken met Engelen
en Gidsen

Resultaat:
Helder en duidelijk samenwerken
Energetisch zuiver handelen
Samen doeltreffend werken

Lesblok 3 Het opschonen van het
fysieke lichaam, het emotionele
lichaam, het spirituele lichaam en je
mentale lichaam
Het opschonen van je fysieke lichaam.
Je leert het lezen van fysieke blokkades
en hoe deze in harmonie te laten zijn met
het fysieke lichaam
Het opschonen van je emotionele
lichaam. Je leert hoe te luisteren naar je
gids en om samen te werken.
Lesblok 1 De basis om een goede coach
en betrouwbaar medium
De engelen maken je persoonlijk leerdoel
aan jou bekend
Je ego versus je intuïtie, hoe verhouden
deze zich tot elkaar ( thuisopdracht)
Engelen als coach: De valkuilen, de
verborgen schatten en de nuchtere
aanpak
Automatisch schrift, hoe werkt dit nu?
Hoezo betrouwbaar medium?!?

Het opschonen van je spirituele
lichaam. Je gids neemt je mee naar
vorige levens waar opgeschoond mag
worden.
Het opschonen van je mentale lichaam.
Welke overtuigen en gedachtepatronen
leiden jouw leven, vandaag leer je hoe
deze te doorbreken
Je body elemental en je gids trainen jou
vandaag. Je ondergaat alle opschoningen
én leert ze ook praktisch toepassen in de
praktijk

Je hoort welke gids jou deze training
begeleidt

Lekker praktisch oefenen deze twee
dagen en zorgen dat je met 'beide benen
op de grond' komt te staan.

Door met opstellingen te werken wordt
jouw donker en licht zichtbaar
Je leert een stabiele en veilige positie in
te nemen tussen het donker en licht
In beide werelden neem je een kijkje in
samenwerking met de engelen

Lesblok 6 De Natuurwezens en de 4
elementen
De natuurwezens faciliteren jouw
transformatieproces en vertellen wat dat
voor jou persoonlijk inhoudt
De 4 elementen leren jou de
boodschappen van lucht - water - aardevuur
Je gaat een Questwandeling maken
o.b.v. jouw eigen vraag. Na afloop wordt
je Questwandeling gespiegeld

Je leert het verschil tussen natuurlijke en
geplaatste krachtplaatsen

Hoe zorg je voor een goede aarding van
jezelf. Je leert op diverse manieren jezelf
een goede aarding te geven

Je gaat samen werken met de engelen
om andere mensen te aarden en
energetisch te beschermen

Hoe zit dat met jouw eigen donker en
licht? Vandaag wordt er 'van alles'
zichtbaar

Lesblok 7 Bouwen van krachtplaatsen

Lesblok 2 Aarding en energetisch
beschermen

Hoe kan jij jezelf energetisch
beschermen in goede/lastige dagen
zowel privé als zakelijk

Lesblok 5 Donker en Licht

Je ontvangt je eigen kristallenset om een
krachtplaats te bouwen
Lesblok 4 Healen met je handen healen op afstand - healing sessie
Leren channelen en healen met
etherische olie, kristallen en
edelstenen
Leren werken met energie in alle vier de
lichamen
Je bent twee lesdagen vlieguren aan het
maken. Je krijgt zelfvertrouwen en een
goed contact met je gids.

Je leert krachtplaatsen bouwen in een
eigen ruimte en op afstand
Natuurlijk maak je ook een krachtplaats
voor jezelf of voor bijv jouw bedrijf
Dit allerlaatste lesblok sluiten we af met
een terugblik naar jouw persoonlijke
ontwikkeling en de voor jou zo gewenste
samenwerking met de engelen

