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Sophia Healing en Reading 

Nieuw introductie Healing & Reading 

 

“Ik vond de reading een bijzondere ervaring. Op vele 

punten heb ik me bevestigd gevoeld. De manier waar-
op jij een vertrouwde sfeer creëerde, waarin ik me he-
lemaal vrij voelde en helemaal niet de behoefte had om 

bepaalde zaken ´achter te houden´, heeft mij diep ge-
raakt. Dat heeft mij goed gedaan. Dit overkomt me niet 

dikwijls.” 

 

Als kennismaking met de opleiding Healing & Reading is er een intro-

ductiecursus van drie zaterdagen waarin je kunt ‘snuffelen’ aan het 

healen en het readen. Op een speelse manier leren we dit door elkaar 

een healing en een reading te geven. Ons eigen energetische veld, cha-

kra’s en intuïtie zijn daarbij steeds het uitgangspunt. Je zal ervaren dat 

je tijdens deze energetische ontdekkingsreis steeds steviger met beide 

voeten op de grond komt te staan. 

 

De introductie Healing & Reading biedt een  mooie mogelijkheid  

wanneer je...  

 meer wilt weten over healing en reading  

 wilt onderzoeken of deze manier van werken bij je past 

 in het liefdevolle veld van gelijkgestemden jezelf wilt ontwikkelen 

 bovendien door deze kwaliteiten in jezelf te ontwikkelen, je jouw 

eigen helingsproces een extra impuls geeft, waardoor je bewustzijn 

groeit. 

Data:  3 en 17 oktober en 14 november 

Tijd: van 10 tot 17.00 uur 

Prijs: €150, 00.  

Heb je aan deze introductie deelgenomen, dan krijg je bij inschrijving 

van de Opleiding Healing & Reading € 75,00 korting. 
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De Smalle Weegbree 

Toen ik de energie van deze plant voelde, brak als het ware mijn hart 

open en ik voelde mijn verdriet stromen. De eenzaamheid die ik in mijn 

moederschap heb gevoeld kwam los en vloeide uit mijn lichaam. Ik 

voelde opnieuw de altijd aanwezige oprichtende kracht om uit de brok-

stukken van het leven uit te stijgen. De plant geeft me herkenning, er-

kenning en troost. En staat daar onverstoorbaar mooi te zijn. Hij be-

weegt met de wind mee maar blijft een individu, fier en trots. 

Het vele groen in de plant weerspiegelt pure liefde. Het verbindt me 

met mijn taak in dit leven en straalt duidelijkheid uit, Maar ze is ook 

onverbiddelijk: die richting is jouw weg en die ga je. Doe dat waar je 

voor komt, en draai er niet (langer) omheen. 

De energie van de plant werkt langs de ruggengraat, begint bij de on-

derrug. Dan is er die opwaartse energie langs de ruggengraat omhoog, 

naar de kosmos.  

Hij werkt op het borst-  en hartgebied, het loslaten van (oud) hartzeer, 

maakt ruimte bij de longen zodat je beter en makkelijker kan ademen. 

Hij helpt de mens en de invloed op zijn omgeving: helpt je je ruimte in 

te nemen en mee te bewegen met het leven. 

Mocht je deze remedie zelf willen hebben dan is hij bij mij te bestellen. 

Een stokflesje van 10 ml kost € 6.00. 

BLOESEMREMEDIE 

ERVARING TIJDENS HET MAAKPROCES 

Als onderdeel van het eind-

examen van de opleiding 

Bloesemtherapie die ik in 

2001 afrondde, was een van 

de opdrachten het maken 

van een plantbeschrijving 

van een willekeurige plant.  

Naast het vijvertje in mijn 

tuin stond al enkele weken 

de smalle weegbree te bloei-

en en overal waar ik kwam 

‘lachte’ deze plant me toe. 

Op de meest onmogelijke 

plaatsen stond zij trots en 

fier. Ik had mijn keuze voor 

de plantbeschrijving gemaakt (of 

had de plant haar keuze gemaakt). 

Ik maakte ruimte op een ochtend 

dat ik geen andere afspraken had 

en ik alle rust en ruimte van de we-

reld had. Het was een stralende 

dag. Ik begon met een meditatie in 

de zon naast de vijver. Het werd al 

snel duidelijk dat deze plant zich 

‘aanbood’ als bloesemremedie.  

Onderstaande beschrijving is de 

werking van deze bloesemremedie.  

De Smalle Weegbree is 

ook gebruikt door Sigrid 

Karssen in een workshop 

rondom hybride kin-

deren. Ze schreef mij de 

volgende ervaring 

Je hebt iets heel moois ge-

maakt en ik ben o zo blij/

dankbaar, dat je zomaar 

deze remedie toestuurde. 

Het verbindt mij met de 

natuurwezentjes. Gisteren 

heb ik het bij me gedragen 

tijdens een wandeling. Ik 

voelde me toen heel beroerd, 

migraine, en had hem echt 

nodig om overeind te blij-

ven, mijn hoofd leeg te ma-

ken en mijn hart en lichaam 

te gronden. Ik ga er voorlo-

pig nog mee door.  

Ik wilde voor de jongeren 
dag een remedie maken, 
maar toen de jouwe binnen 

kwam hoefde het ineens niet 
meer. Dit was de remedie 
die nog ontbrak. ” 
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HEALING & READING GEVORDERDEN 

In 2013 zijn we met een groep Healing & Reading voor gevorderden 

gestart.  

Voor wie 

Deze groep is toegankelijk voor 

(bijna) afgestudeerden van de 

opleiding Healing & Reading. 

We werken hierin steeds in 

blokken van 4 bijeenkomsten. 

Deze bijeenkomsten zijn op 

zaterdagen van 10.00 uur tot 

17.00 uur en vinden ongeveer 

eenmaal per 2 à 3 maanden 

plaats. Je schrijft je steeds in 

voor één blok met een door-

looptijd van bijna een jaar. In 

deze groep wil ik samen met 

jullie een plek creëren waar je 

zowel als healer, reader en als 

mens kunt groeien. Vanwege het thema  van dit jaar is dit blok alleen 

voor vrouwen.  

Thema najaar 2015:  

buikchakra, bekken-energie en seksualiteit.  

Het tweede levensgebied of chakra is het heiligbeenchakra (sacraal-

chakra), ook wel ´sekschakra"´ genoemd. In het Sanskriet heet het cha-

kra ´Svadhisthana ´, wat de eigen plaats, de zoete smaak betekent. Het 

chakra bevindt zich in de onderbuik, zo`n tien centimeter onder de na-

vel. De achterzijde van het buikchakra is het gebied van het heiligbeen. 

Volgens oude oosterse filosofieën bevindt zich hier de zetel van de ziel, 

onze heilige plek. Op deze plek heeft de energie een duidelijk draaiend 

karakter, ze beweegt zich vrij cirkelend in ons bekken. Als deze energie 

daar ruim rond kan stromen, voelen we ons thuis bij onszelf, ervaren 

we contact met onszelf. Door het veilige, vertrouwde gevoel bij jezelf te 

zijn, is het ook goed mogelijk om contact te leggen met de omgeving, 

met de ander, met het andere. Dit chakra omvat de ervaringen van be-

wegingen, lust, seksualiteit, voortplanting, bezieling, verbondenheid en 

emoties. Centraal staat de verbondenheid met jezelf en met je omge-

ving. Daarom zorgt de energie van dit chakra ervoor, dat we in bewe-

ging komen, toenadering zoeken tot de ander, tot het andere. We erva-

ren ´bewogenheid´, komen naar buiten, omdat we altijd kunnen terug-

vallen op onze eigen plek (Svadhisthana). Vaak is dit levensgebied on-

rustig van karakter: door het wagenwijd open staan, het niet volledig 

aanwezig zijn, alle contacten met onze omgeving en de drukte van alle-

dag, het omgaan met vele mensen. Dan is het belangrijk om rust te ne-

men, tot jezelf te komen, de energie in dit chakra tot rust te brengen. 

Dit kan bijvoorbeeld door meditatie, buikademhaling, stilte, (zelf) 

healing. Dan ervaar je weer het gevoel heel te zijn, verbonden te zijn 

met jezelf, je eigen rustpunt te zijn (heel = heilig).  

 

 

Wat doen we in dit blok? 

 verbinding maken met 
onze eigen  

seksuele  scheppende 
energie 

 helen we het  
buikchakra en  

resonanties in de an-
dere chakra’s rondom 
seksualiteit 

 lezen we elkaar op 

levenskracht en seksu-
aliteit  

 maken we weer con-
tact met deze heilige 
ruimte in onszelf 

 doen we zachte oefe-

ningen om de stroom 
in het bekken wakker 
en ontvankelijk te ma-

ken 

Locatie: 

Sint Theresiaplein 7 te 
Eindhoven 

Data 

19 september 2015, 16 ja-
nuari, 16 april en 2 juli 
2016 

Tijd: 

10.00 uur tot 17.00 uur 

Kosten:  

€360.00 

Aanmelden:   

040-2121914 

Of via website 

Klink op  deze link 

Of per email 

Klink op deze link 
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Geluidsopnames 

opleidingen en 

cursussen 

 

Tijdens al onze oplei-

dingsdagen en cur-

sussen maken we ge-

luidsopnames van 

verschillende onder-

delen van een les 

(theorie, visualisaties 

en oefeningen). 

Waarmee leerlingen 

en cursisten thuis 

kunnen oefenen  Via 

de website is het mo-

gelijk deze geluidsop-

names te downloa-

den (via het kopje 

‘inloggen’). Iedere 

leerling of cursist 

krijgt daarvoor een 

inlogcode. 

 

 

GRATIS VISUALISATIES OP DE WEBSITE 

In deze cursus staat het verbinding maken met je intuïtie, je ziel 
en Hogere Zelf centraal. De ziel is de houder van onze levens-
energie en deze energie wordt bijeengehouden door de chakra’s. 
Ieder chakra regeert iemands emotionele, mentale en spirituele 
welzijn. De chakra’s zien wij als poorten naar inzicht, groei en 
bewustwording. 
 
In deze cursus onderzoeken we de invloed van ervaringen, de 
blokkades en de krachtige mogelijkheden die in ieder chakra op-
geslagen liggen. Eventuele blokkades krijgen liefdevolle aan-
dacht, zodat ze kunnen genezen. 
 
Via je intuïtieve waarnemingen leer je je zelf-genezend vermogen 
kennen, (opnieuw) in eigendom te nemen en te activeren. Een 
diep gevoel van innerlijk weten, je eigen- wijsheid, krijgt hier-
door weer ruimte. Je leert waar te nemen wat ‘eigen energie’ is 
en welke energie ‘van de ander’ is. Hierdoor leer je je eigen ener-
getische ruimte (aura en chakra’s) schoon te houden, kun je beter 
bij jezelf blijven, ben je steviger geaard en heb je meer (levens-)
energie tot je beschikking. 
 
Vanaf het hartchakra staat de liefde voor jezelf en het geven en 
ontvangen centraal. Er is aandacht voor de manier waarop je 
contact maakt en communiceert. 

Klik voor meer informatie: 

Regelmatig plaats ik visualisa-
ties op mijn website die je gra-
tis kunt downloaden. Soms is 
een visualisatie in een groep 
opgenomen, maar meestal 
neem ik ze bij mij thuis op. 
Geluiden van de vogels die je 
bij sommige visualisaties op de 
achtergrond hoort zijn de 
mussen en de vinkjes bij mij in 
de straat.  
De Tornado meditatie is 
een van de eerste meditaties 
die we toentertijd (1991) op 
een cassette uitbrachten. Hij is 
professioneel opgenomen door 
Ernst Jansz en de gitaarmu-
ziek wordt gespeeld door mijn 
broer Paul Hagenaars. 

Onderstaande meditaties zijn 

momenteel beschikbaar: 

 Tornado meditatie 

 Ontspannen met het licht 

 Witlicht meditatie 

 Hartcoherentie 

 Het openen van je hart 

 Je heilige plek  
 
Je kunt ze via deze link down-
loaden. 
 
 
 
 

REIS DOOR DE CHAKRA’S   
start 2 september 2015—12 bijeenkomsten 
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‘opleiding Healing & Reading start januari 2016’ 

 

In januari 2016 start er een nieuwe 1e jaarsgroep van de opleiding Healing & Reading.  

In deze opleiding leer je binnen een kleine groep (maximaal 10) een volwaardige aura- en  

chakra healing en een aura- en chakrareading te geven. De verdiepingscursus I van Healing 

Arts Therapie maakt onderdeel uit van de opleiding.  

Tevens leer je hoe je als energetisch therapeut cliënten met levensvragen op fysiek, emotio-

neel, mentaal en spiritueel niveau kunt begeleiden. 

Centraal in deze opleiding staat het eigen groeiproces, het helen, lezen en onder-
houden van het eigen chakrasysteem. In deze opleiding ligt steeds weer de focus 

om vanuit onvoorwaardelijkheid te kijken, zowel jezelf en naar de ander .  
Klik hier voor meer informatie 

 

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 vertel-
len hebben? Een aura- en cha-
krareading geeft inzicht in je per-
soonlijke kwaliteiten. Tijdens een 
reading worden de aura en de ze-
ven hoofdchakra’s gelezen. De aura 
is het energieveld dat elk mens, 
dier, plant en voorwerp omhult. 
Iedere aura is uniek, het is een af-
spiegeling van wat er van binnen op 
fysiek, emotioneel, mentaal en spi-
ritueel gebied in ons gebeurt (en is 
gebeurd). Een aura en chakra-
reading is het lezen en interprete-
ren van actuele informatie die in 
jouw persoonlijke uitstraling- je 
aura en je chakra’s – aanwezig is. 
De beweging en kleuren in je ener-
giesysteem zijn een weergave van je 
persoonlijke geschiedenis en ont-
wikkeling, 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 rui-
mer perspectief informatie en in-
zicht in je persoonlijke kwaliteiten, 
je beweegredenen, je mogelijkhe-
den, je groei en kan verheldering 
geven in je eigen patronen, gedra-
gingen en zelfhelend vermogen. 
Een reading begint met een alge-
mene 
beschrijving van de aura. Hierbij 
komt het hoofdthema van de rea-
ding naar voren, dat wat op dit mo-
ment 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 benoe-
men in de reading van wat je be-
weegt en wat je belemmert geeft 
een stuk inzicht en bewustwording. 
 
Kijk in de agenda voor de data 

AURA EN CHAKRA READING DOOR STUDENTEN 
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http://www.sophiahealingenreading.nl/healing-en-reading
http://www.sophiahealingenreading.nl/kalender/aura-en-chakra-reading-door-studenten-op-de-opleiding-healing-amp-reading


Straks sta je op 

voor  

koffie, de wc of 

een vergadering. 

 

Terwijl je gaat, 

van A naar B, 

wees dan hele-

maal aanwezig 

bij het  

lopen. 

 

Niets  

anders te doen. 

Als  je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen klink dan hier 

      

mailto:daniella@sophiahealingenreading.nl?subject=Uitschrijven%20nieuwsbrief

