Hoe ervaar je de opleiding?
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Fantastisch, wat een verrijkende opleiding, wat een enorme hoeveelheid kennis en kunde
dat wordt overgebracht. Zowel voor privé, als om als healer te kunnen werken.
Heel interessant en een erg hoog niveau met hele goede begeleiding.
Ik heb er veel geleerd. Het heeft me dichter bij mijzelf gebracht. Het heeft pijn en trauma’s
omhooggehaald die ik onderdrukt had. Door het helen van de pijn en de
verantwoordelijkheid voor mijzelf te nemen ben ik een vrijer en blijer mens geworden.
Ik ervaar de opleiding alsof ik een trein ben ingestapt, die een reis maakte naar onbekende
plekken. Heb tijdens de reis zoveel inzichten ontvangen, dat ik mezelf terug heb gevonden en
een andere kijk naar de wereld heb.
Brede lesstof waardoor je van alles kan proberen en ervaren. Sommige onderdelen komen
vaker aan bod zodat je daar wat meer ervaring in opdoet. Je krijgt een zeer goed en gedegen
basis als het gaat om psycho-energetisch te werk kunnen gaan.
Inspirerend, persoonlijk gericht, mooie afwisseling en opbouw in persoonlijke ontwikkeling
en therapie (geven).
Als heel zin- en leervol. Zowel met goed theoretisch als praktisch kader.
Heel waardevol! Ik leer iedere week enorm veel.
De opleiding sluit perfect aan op mijn behoefte om mezelf te leren kennen. Om te ontdekken
wie ik nu echt ben!
Als zeer prettig en professioneel gegeven en verzorgd.
De opleiding heeft mij nieuwe inzichten gebracht. De oefeningen zijn heel goed toe te passen
in het dagelijks leven. De opleiding helpt mij om mijn kracht te zien.
Ik ervaar de opleiding als een nieuwe weg die mij inzicht geeft in wie ik ben en om mijzelf te
leren kennen. Om bewust te mogen gaan leven met mijn eigen verlangens en wensen en
mezelf te ontmoeten.

