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Sophia healing & Reading 

Een reading op  de Opleiding Healing & Reading 

Wil je inzicht in jezelf? Ben je nieuwsgierig naar je kwaliteiten en groei? 
Zou je wel eens willen weten wat jouw aura en chakra’s te vertellen 
hebben? Een aura- en chakrareading geeft inzicht in je persoonlijke 
kwaliteiten.  Tijdens een reading worden de aura en de zeven hoofd-
chakra’s gelezen. De aura is het energieveld dat elk mens, dier, plant 
en voorwerp omhult. Iedere aura is uniek, het is een afspiegeling van 
wat er van binnen op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied 
in ons gebeurt (en is gebeurd)  . Een aura en chakra-reading is het  
lezen en interpreteren van actuele informatie die in jouw persoonlijke 
uitstraling- je aura en je chakra’s – aanwezig is. De beweging en  
kleuren in je energiesysteem zijn een weergave van je persoonlijke 
geschiedenis en ontwikkeling, ze laten zien wie jij in wezen bent.  
De reader zal tijdens een reading steeds weer contact maken je ziel, je 
essentie, met wie jij in wezen bent.  

Een reading geeft vanuit een ruimer perspectief informatie en inzicht 
in je persoonlijke kwaliteiten, je beweegredenen, je mogelijkheden, je 
groei en kan verheldering geven in je eigen patronen, gedragingen en 
zelfhelend vermogen. Een reading begint met een algemene  
beschrijving van de aura. Hierbij komt het hoofdthema van de reading 
naar voren, dat wat op dit moment in je leven actueel is. Na deze  
algemene beschrijving wordt er op ieder chakra afzonderlijk  
ingegaan. Er wordt gekeken naar het ontstaan van patronen, hoe die 
in het hier en nu doorwerken, naar blokkades en naar krachtige  
stukken. Het benoemen in de reading van wat je beweegt en wat je 
belemmert geeft een stuk inzicht en bewustwording.  
Praktische informatie: 
Een reading duurt anderhalf tot twee uur. Je wordt gelezen door een 
hoofdreader (afgestudeerd)  en twee leerlingen. Tijdens een reading 
wordt er zeer veel informatie gegeven. De reading wordt daarom  
digitaal opgenomen en de opnames worden later nagezonden.  
Tijd zaterdagmiddag van 13.45 uur tot 16.00 uur. 
Jouw investering is € 55,00 
De data voor dit jaar zijn reeds vol. Nieuwe mogelijkheden zijn er van-
af januari 2015. Heb je interesse mail: d.hagenaars1@upcmail.nl 

https://www.facebook.com/pages/Sophia-Healing-Reading/568617893181896
http://www.stichtingsophia.nl
mailto:d.hagenaars1@upcmail.nl


 

DE ZEVEN ASPECTEN VAN DE HOGERE WIL 

Wat is de Goddelijke Wil   

De Goddelijke Wil is een krachtige elektrische 

kracht van pure spirituele energie die voortkomt 

uit de hogere dimensies. Door je met deze Wil te 

verbinden, stroomt er een enorme hoeveelheid 

spirituele energie je leven binnen. Dit onder-

steunt je in het transformeren van je leven, geeft 

nieuw bewustzijn en maakt nieuwe inzichten in 

je wakker. Door te werken met de Goddelijke 

Wil breng je je persoonlijke wil meer in één lijn 

met je eigen Hogere Wil, de wil van je ziel en je 

Hoger Zelf. Door op deze wijze te werken kun je 

diepgaande en prachtige veranderingen in je 

leven creëren. 

Er zijn zeven kwaliteiten van de Goddelijke Wil: 

· De wil tot initiatie: Deze werkt verruimend op je bewustzijn, opent je 

voor nieuwe inzichten en openbaringen en het initieert nieuwe 

afgestemde activiteiten (Straal 1 straal van wil en kracht). 

· De wil tot éénwording: Deze wil brengt meer eenheid tussen je per-

soonlijkheid, ziel en monade (de ziel van je ziel). Hierdoor open 

je je voor meer liefde in je leven (straal 2 van liefde wijsheid). 

· De wil tot ontplooiing: Deze wil vergroot je vermogen de creatieve in-

telligentie van je ziel toe te laten, zodat je de omstandigheden en 

vormen in jouw leven naar een hoger niveau kunt brengen 

(Straal 3 van actieve intelligentie). 

· De wil tot harmonie: Deze wil helpt mee beperkingen op te lossen die 

niet in harmonie zijn met je essentie. Hij brengt harmonie in in-

nerlijke conflicten en helpt schoonheid in je leven te creëren 

( straal 4 van harmonie door conflict). 

· De wil tot weten: Brengt je gewone bewustzijn in één lijn met je hogere 

weten, hij verbindt je hart met je hoofd (straal 5 van concrete 

kennis, wetenschap en intellect). 

· De wil tot veroorzaken: Deze wil brengt je meer in contact met de ide-

alen van je ziel en Hoger Zelf en helpt je deze idealen in je leven 

tot uitdrukking te brengen (straal 6 van toewijding en idealisme). 

· De wil tot expressie: Deze wil is een krachtige kwaliteit die helpt om de 

liefde en het licht van de Goddelijke Wil in je tot expressie te 

brengen (straal 7 van ceremoniële magie en orde). 
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‘In elk hart 
schuilt een diepe 
intelligentie en  
alleen als we  

leren aandachtig 
naar deze  

intelligentie te 
luisteren, kunnen 
we gelukkig en 
tevreden zijn en 
ons verstand  

optimaal  
ontwikkelen’  

 
uit: Vergeven een moedige 
keuze naar innerlijke vrede 
Robin Casarjian 
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Structuur van de cursus de zeven aspecten van de Hogere Wil 

De cursus bestaat uit 14 woensdagavonden. We werken 2 avonden per Ho-

gere Wil. Door visualisatie en onze afstemming maken we contact met het 

Hogere Wezen dat de betreffende Hogere Wil overbrengt en ontvangen we 

deze energie via dit Hogere Wezen. 

Als je  deze verbinding eenmaal gelegd hebt, kun je wanneer je dit nodig 

hebt je op iedere kwaliteit afstemmen. 

Van iedere Goddelijke Wil worden de meditaties en afstemmingen opgeno-

men, deze kun je later via de website downloaden.  

De begeleiding is in handen van Daniëlla Hagenaars 

Plaats: St. Theresiaplein 7 te Eindhoven 

Tijd:  woensdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur 

Data:  10 en 24 september, 1 en 15 en 29 oktober,  5 en 19 

november, 10 december,  2015 , 7 en 28 januari, 11 februa-

ri, 4 en 18 maart, 1 april 

 reserve 8 april  

Groep: maximaal 10 deelnemers 

Prijs:  € 490,00 inclusief de opnames visualisaties, opnames van 
de lessen en cursusmap 

HEALING ARTS THERAPIE  VERDIEPING I 

Op 6 september start er een nieuwe Verdiepingscursus 1 van 

Healing Arts Therapie.  In deze cursus krijg je basiskennis, in-

zicht en inspiratie aangereikt in het intuïtief en energetisch 

werken met de Healing Arts Lichtremedies. 

Je krijgt makkelijke toepasbare technieken aangereikt, waar-

mee je de cliënt leert ondersteunen in zijn/ haar helende reis. 

Het speelveld van healing in deze cursus beslaat het helen van 

het huidige aardse leven vanaf de conceptie tot nu, het helen 

van vorige levens. 

Centraal staat het werken onder leiding van het Hogere Zelf en 

het werken vanuit heelheid. Dit geldt zowel voor de cliënt als de 

therapeut. 

Deze verdiepingscursus bestaat uit 6 zaterdagen.  

September 6 en 27, oktober 18, november 15, december 13,  

januari 3 

Lees voor verdere informatie op de website: 

www.sophiahealingenreading.nl  

http://www.sophiahealingenreading.nl/
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Eckhart Tolle 

PAARSE DOVENETEL WANNEER JE 

TEGEN EEN KLUS OP ZIET 

Een paar weken geleden werd mijn 

werkplek thuis gerenoveerd. Een klus 

waar ik én tegenop zag én waarbij ik ook 

vond dat ik meteen alles goed moest 

aanpakken.  Een ‘mooi moment’ om al 

mijn mappen die ik in de jaren volge-

propt had na te kijken en op te ruimen. 

Ik raakte volledig in de weerstand en 

wist niet waar te beginnen. Tijdens mijn 

dagelijkse wandeling met Mees zag ik  

een veld vol Paarse Dovenetel staan. 

Prachtig wat een schoonheid en terwijl 

ik stond te genieten realiseerde ik me 

dat het juist deze bloesemremedie was 

die ik in deze situatie nodig had. Met het 

eindresultaat, dat de klus geklaard is en 

ik tevreden ben. 

De Paarse Dovenetel is een veel gebruik-

te bloesem remedie van Bloesem Reme-

dies Nederland: De Paarse Dovenetel is 

een lipbloemige plant en varieert in 

grootte van 7cm tot 25cm. Ze bloeit na 

de witte dovenetel in het vroege voor-

jaar. Ze bezit een bijzonder gestructu-

reerde vorm in de blaadjes, netjes geor-

ganiseerd als een pagode, met een vier-

kante stengel. Wanneer de bloemen 

bloeien, lijkt het net alsof ze naar buiten 

springen uit deze pagode, uit de gestruc-

tureerde nette vorm. Ditzelfde gebaar 

van de bloem zien we ook terug bij de 

werking van de remedie. Wanneer je 

gevangen bent in de structuur helpt de 

paarse dovenetel je deze structuur te 

doorbreken, net als de bloemetjes die 

naar buiten springen uit de gestructu-

reerde vorm, maar wanneer er te weinig 

structuur is, bevordert de remedie een 

duidelijke structuur, niet omdat het 

moet, maar vanuit plezier. Ook in rela-

ties kun je netelig worden wanneer je te 

weinig ruimte hebt voor jezelf. Bij het 

gebruik van de Paarse Dovenetel kan het 

dan ook gebeuren dat je meer gaat mop-

peren op de omgeving, om het oude los 

te laten en om meer ruimte voor jezelf te 

creëren. In oude tijden werd de paarse 

dovenetel gebruikt om het bloed te zui-

veren en om te reinigen. Er werd een 

zalf van gemaakt welke hielp bij brand-

wonden, koudvuur en zweren. Als bloe-

sem remedie laat de paarse dovenetel je 

opruimen, zowel fysiek, emotioneel als 

spiritueel. Vooral wanneer er een idee 

bestaat dat alles teveel is wat je moet 

doen, je er teveel tegenaan kijkt en je het 

niet meer ziet zitten door de zwaarte van 

waar je tegenaan kijkt. De Paarse Dove-

netel geeft je weer het plezier vanuit het 

hart, er zin in hebben om er tegenaan te 

gaan. Uitwendig kan de remedie ge-

bruikt worden als middel om het door-

stromen te bevorderen en ze heeft goede 

resultaten gegeven bij o.a. pijnlijke ge-

wrichten. Een goede remedie voor aard-

se kracht, wanneer je aan het verhuizen 

bent, wanneer er klusjes gedaan moeten 

worden waar je tegen aankijkt, van 
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In februari 2015 start er een nieuwe opleidingsgroep 
Healing & Reading.  
 

In de drie jaar durende opleiding Healing en Reading 
word je opgeleid tot het zelfstandig kunnen geven van 
healingen en readingen. Als aan alle verplichte onder-
delen met goed gevolg is voldaan ontvang je een diplo-
ma, waarmee je zelfstandig als healer reader aan de 
slag kunt. 

Om zo zuiver mogelijk als healer reader te kunnen 
werken, is het belangrijk dat je je bewust bent van je 
eigen patronen en blokkades en deze daar waar moge-
lijk op te ruimen. Om de opleiding met goed gevolg te 
kunnen doorlopen, is het noodzakelijk om een open en 
liefdevolle houding naar jezelf en je eigen ontwikke-
ling te hebben. Het eigen groeiproces en het helen van 
jezelf nemen een centrale plaats in de opleiding in. 

Toelatingsvoorwaarden 
Een open houding naar jezelf; 
Nieuwsgierig zijn naar je eigen ontwikkeling en die 
van anderen; 
Het hebben gevolgd van de cursus “Reis door de cha-
kra’s“ (of gelijkwaardig elders). 
Het hebben gevolgd van de cursus ‘Liefdesenergie en 
genezen’ (of gelijkwaardig elders). 
Het vóór aanvang van de opleiding hebben gehad van 
een actuele aura- en chakrareading.  

OPLEIDING HEALING & READING START 2015 



Het verschil tussen Stichting 

Sophia en Sophia Healing & 

reading 

In 1988 is Stichting Sophia opgericht. 

Binnen deze stichting gaven Toos van 
Wijngaarde en Daniella Hagenaars 

cursussen Reis door de chakra’s. Onze 
werkzaamheden breidden zich steeds 
meer uit en 18 jaar geleden waren we 

in de mogelijkheid om het huidige 
pand aan het Sint Theresiaplein te 

gaan huren. Kort daarna hebben we in 
overleg met het bestuur de beslissing 

genomen om onze werkzaamheden 
uit de stichting te halen en  

Maatschap Sophia op te richten. De 
stichting bleef bestaan voor beheer 
van het pand aan het Sint Theresia-

plein. Sindsdien richt Stichting  
Sophia zich op verhuur van  

praktijkruimte aan (startende)  
ondernemers met een praktijk in de 

(spirituele) hulpverlening.  

 

Nadat Toos in 2012 met pensioen is 
gegaan is de maatschap opgeheven en 
ben ik mijn praktijk en website Sophia 

Healing & Reading gaan noemen. 

SOPHIA HEALING & READING 

Sophia Healing & Reading biedt de mogelijkheid om door middel van intu-

ïtie jezelf, je kracht en kwaliteiten te (her)-ontdekken. Daniëlla Hagenaars 

geeft individuele consulten, trauma hulpverlening, healingen, readingen, 

Reiki workshops, cursussen en is hoofddocente aan de opleiding Healing 

en Reading en de opleiding Healing Arts Therapie. 

Een belangrijk uitgangspunt in de werkwijze van Sophia Healing & Reading 

is dat ieder mens in het bezit is van het zintuig intuïtie. Wanneer dit zintuig 

zuiver werkt, is men in staat om direct, zonder tussenkomst van denken, 

inzichten te krijgen. Deze inzichten staan los van emoties, verlangens, ge-

dachten, wensen en los van invloeden uit het verleden, heden of toekomst.  

 

Het opnieuw leren (her-)kennen van je intuïtie kost tijd en kan je confronte-

ren met allerlei remmingen en blokkades. Een bepaalde training of begelei-

ding kan helpen om het vermogen tot intuïtief waarnemen weer vrij te ma-

ken. 

Daniëlla Hagenaars 

Sophia Healing & Reading 

Sint Theresiaplein 7 

5652 EV Eindhoven 

040-2121914 

www.sophiahealingenreading.nl 

d.hagenaars1@upcmail.nl  

 

 

I imagine that 

yes is the only 

living thing. 

 
E.E. Cummings  

http://www.sophiahealingenreading.nl/
mailto:d.hagenaars1@upcmail.nl

