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AGENDA SOPHIA
HEALING

Januari 2023: Cursus
Liefdesenergie & Genezen

Maart 2023: Opleiding 
Healing & Reading 

START OPLEIDING 
HEALING & READING 

In het voorjaar van 2023 start ik opnieuw
met het geven van de opleiding Healing &
Reading. Gedurende deze driejarige
opleiding leer je zelfstandig healingen en
readingen te geven. Het eigen groeiproces
en het helen van jezelf staan centraal in deze
opleiding. We gaan aan de slag met het
doorbreken van oude patronen en ruimen
eventuele blokkades op, zodat je als healer
en reader zo zuiver mogelijk kunt werken.
Een open en liefdevolle houding naar jezelf
toe is daarom belangrijk.

Maart 2023

Tekst gaat verder op de volgende pagina.

https://www.sophiahealingenreading.nl/liefdesenergie-en-genezen
https://www.sophiahealingenreading.nl/opleiding-healing-en-reading
https://www.sophiahealingenreading.nl/opleiding-healing-en-reading
https://www.sophiahealingenreading.nl/opleiding-healing-en-reading


TOELATING

“De opleiding bij Sophia Healing en Reading was
precies waar ik, zonder dat ik het me besefte, al
lange tijd naar op zoek was. Het voelde elke
zaterdag als een soort thuiskomen. Mijn motivatie
om de opleiding te gaan volgen was van
persoonlijke aard; voor mijn eigen groei en
ontwikkeling. Maar in principe heb ik nu alles in
huis om zelfstandig als healer & reader aan de slag
te kunnen. Je begint bij de basis en Daniëlla neemt
je stap voor stap mee langs de 7 hoofdchakra’s en
de daarbij behorende ontwikkelingsfasen van je
leven. Dit gebeurt op zo’n zorgvuldige, liefdevolle
en gegronde manier; ik heb dat als heel bijzonder
ervaren. Ik ben me bewust geworden van bepaalde
patronen en blokkades in mijn leven. En ik voelde
tijdens de opleiding een steeds sterkere liefdevolle
verbinding met mijn lijf en intuïtie. Het lesmateriaal
is erg uitgebreid: qua teksten in de vorm van een
boek en reader en daarbij ook nog veel healingen
en meditaties.” - Y. Coopmans

Als je geïnteresseerd bent in energetisch werk en jezelf
als mens en/of als energetisch therapeut verder wil
ontwikkelen, dan ben je van harte welkom om deel te
nemen aan de opleiding. Om je voor te bereiden op de
opleiding Healing & Reading biedt Sophia Healing
twee cursussen aan: 

ANDEREN OVER...

Mocht je elders een gelijkwaardige opleiding hebben
gevolgd, dan kijken we samen of dit voldoende is om
te starten met de opleiding.

Klik hier voor meer informatie over de opleiding, de
tijdsinvestering en de aanmeldprocedure. Twijfel je of
de opleiding iets voor jou is? Neem dan gerust contact
met me op. 

Reis door de Chakra's

Liefdesenergie en Genezen

Samen met andere studenten ga je een
intensief traject aan waarin jouw groei en
ontwikkeling voorop staat. De ontwikkeling
van je eigen chakra’s en zicht krijgen op je
eigen energie zijn een leidraad om te
werken met de energie van anderen.

Samen met andere studenten leer je
onder andere:
Alles over de zeven hoofdchakra’s en hoe
deze te readen en healen • Specifieke
vormen van healingen en het behandelen
van verschillende thema’s • Vaardigheden
om zelfstandig aura- en chakrareadingen te
geven  • De inhoud van de Opleiding Healing
Arts Basiscursus en Verdiepingscursus 1

Als aan alle verplichte onderdelen
succesvol is voldaan, ontvang je een
diploma waarmee je zelfstandig als healer
en reader aan de slag kunt. 

EVEN
VOORSTELLEN...
Lianne Knobel zal mij voor de derde keer
assisteren tijdens de opleidingsdagen. 

"Een aantal jaren geleden vroeg ik
Daniëlla of ik mee mocht lopen met de
opleiding. Ik wilde graag weer in die
energie zijn omdat ik weet dat deze
me voedt en ik haar heerlijk vind.
Ondertussen heb ik Daniëllä in twee
opleidingen geassisteerd. Het
inspireert me, laat me groeien en
geeft veel positieve energie." - Lianne

https://www.sophiahealingenreading.nl/opleiding-healing-en-reading
https://www.sophiahealingenreading.nl/reis-door-de-chakra-s
https://www.sophiahealingenreading.nl/liefdesenergie-en-genezen
https://www.sophiahealingenreading.nl/healing-arts-therapie-algeneen
https://www.sophiahealingenreading.nl/healing-arts-therapie-verdiepingscursus-1


HARTCHAKRA
In ons hartchakra zit een heilige
ruimte. Wanneer we deze ruimte
betreden, ontstaat er rust, liefde en
evenwicht in ons lichaam en onze
gevoelslagen. Dit is het gebied waarin
we voelend weten, waar we de
verbinding met ons Hogere Zelf / Ziel
nog meer kunnen verdiepen en waar
we uitgenodigd worden ons unieke
innerlijke pad te bewandelen. In ons
hartchakra ligt een helende bron van
onvoorwaardelijke liefde.

Ons hartchakra is het energiegebied
van onze liefdesenergie,

zelfaanvaarding, relaties, intimiteit,
contact, mededogen, vergeving en
sensitiviteit.

In deze (vervolg)cursus worden
oefeningen en visualisaties aangereikt,
die je contact laten maken met en
inzicht geven in de werking en het helen
van jouw hartchakra. Hierdoor kan je
hartchakra zich (verder) openen en kan
genezende energie naar lichaams- en
levensgebieden stromen die gekwetst
en/of geblokkeerd zijn.

In de cursus gaan we deze helende
energie ook delen met de ander door de
eerste stappen in het geven van een
healing te zetten. 

LIEFDESENERGIE & GENEZEN
Nieuwsgierig naar het hartchakra? Misschien is de cursus
Liefdesenergie & Genezen dan iets voor jou. Je leert de helende
kracht van het hartchakra te ontdekken en zodoende in te zetten
in jouw dagelijks leven. 

In deze (vervolg)cursus worden oefeningen en visualisaties
aangereikt, die je contact laten maken met en inzicht geven in de
werking en het helen van jouw hartchakra. Hierdoor kan je
hartchakra zich (verder) openen en kan genezende energie naar
lichaams- en levensgebieden stromen die gekwetst en/of
geblokkeerd zijn.

De cursus bestaat uit 7 donderdagavonden van 19.30 tot 22.00
uur en zal op donderdagavond 12 januari 2023 weer starten. Er
zijn in het totaal 8 plekken beschikbaar.  

Vanwege de belangstelling voor de cursus gaan de aanmeldingen
hard, na de zomer in 2023 start er wederom een nieuwe ronde.
Klik hier voor meer informatie over cursus, de data en de
aanmeldprocedure. 

‘IK BEGRIJP MIJN
HART VEEL BETER. IK

BEN BETER IN
CONTACT MET

MIJZELF EN
DAARDOOR

WAARDEVOLLER
VOOR MIJN WERK.’

 

‘NA HET DOEN VAN
DEZE CURSUS

ERVAAR IK MEER
OPENHEID EN

RUIMTE IN MIJN
HART.’

MEDITATIE 
HARTCOHERENTIE

https://www.sophiahealingenreading.nl/cms/bestanden/cms_dir/editor/files/Gratis%20visualisaties/Hart%20Coherentie%20website.mp3
https://www.sophiahealingenreading.nl/liefdesenergie-en-genezen


In de Opleiding Healing en Reading werken
we ook met bloesemremedies. Voor mij
heeft deze keuze te maken met dat
bloesemremedies liefdevolle, natuurlijke
middelen zijn die op een hele zachte manier
ondersteunend kunnen zijn in leerprocessen
en in verandering. 

Wat ik de laatste jaren bij leerlingen,
cursisten en cliënten zie is dat veel mensen
al makkelijk gronden, maar zich daardoor
niet persé beter gaan voelen. Wat natuurlijk
teleurstellend is. Het ‘probleem’ is dat ze
zich tijdens het gronden afstemmen op ‘de
oude aarde’. De energie van ‘de oude aarde’
bevat (oude) pijn die te maken heeft met
een geschiedenis van oorlog, geweld,
machtsstructuren en onderdrukking.

DE BLOESEMREMEDIE 'DE NIEUWE AARDE'

Ik nodig de mensen waarmee ik werk uit om zich tijdens het gronden te verbinden met deze
nieuwe aarde. De energie van de nieuwe aarde bestaat uit liefde, lichtheid en gemak. Zij
ondersteunt ons liefdevol in onze groei en ontwikkeling. Zodra mensen zich met de nieuwe
aarde verbinden geven ze aan dat dit veilig voelt, stevig, comfortabel en steunend. 

Vaker vertellen mensen dat ze vanuit hun liefde voor moeder aarde schroom hebben om hun
afgewerkte energie, hun pijn en blokkades in haar los te laten. Ze vragen zich af of ze moeder
aarde niet iets aan doen. Hoe het voor mij er uit ziet is dat moeder aarde zelf ook met haar
groei en ontwikkeling en ascentie bezig is. Haar ontwikkeling is juist een (dringende)
uitnodiging aan ons om te groeien naar liefde. Of zoals Pamela Kribbe het zo mooi benoemd
in haar boek: 

Het enige antwoord dat ikzelf van moeder aarde ontvang is:

OM TE GROEIEN VAN EEN EGO-GEDRAGEN BEWUSTZIJN NAAR EEN
HART-GEDRAGEN BEWUSTZIJN. - GESPREKKEN MET JESHUA

‘KOM MAAR, DOE MAAR, LAAT MAAR LOS, WANT JOUW ONTWIKKELING IS
MIJN ONTWIKKELING EN ZO STEUNEN WE ELKAAR IN DE GROEI NAAR DE

NIEUWE AARDE.’

Ik ben blij met de nieuwe bloesemremedie: ‘De nieuwe aarde
remedie’ van Bloesemremedies Nederland. Wat ik bij de
mensen die deze remedie gebruiken zie is dat er meer rust en
vertrouwen ontstaat. Zowel naar zichzelf als naar de 
 collectieve overgang waar we nu in zitten. Ik zie dat mensen
makkelijker en dieper hun ziel in hun aardse lichaam kunnen
toelaten. En dat deze remedie ondersteunend werkt om juist
die verbinding met de nieuwe aarde te kunnen maken.
Beschrijving van de remedie of gratis visualisatie gronden.

https://libris.nl/boek?authortitle=pamela-kribbe%2Fgesprekken-met-jeshua--9789401301688
https://www.bloesemremedies.com/webshop/0/3027
https://www.sophiahealingenreading.nl/cms/bestanden/cms_dir/editor/files/Gratis%20visualisaties/basischakra%20meditatie%20gronden%20met.mp3

