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Sophia healing & Reading
OPFRIS CURSUS REIS DOOR DE CHAKRA'S
Heb je eerder een cursus “Reis door de chakra’s’ gevolgd of een cursus
‘Intuïtieve ontwikkeling’ ? Maar kom je er niet aan toe dat, wat je geleerd hebt
toe te passen in het dagelijkse leven of ben je voor een deel weer
vergeten hoe de oefeningen gedaan worden ? Of heb je gewoon weer zin om
kort in een groep met dit materiaal bezig te zijn.
In februari 2014 geef ik een korte opfriscursus van 4 woensdagavonden.
Tijdens deze avonden herhalen we een aantal technieken zoals stromen, neutraliteit en plaatjes blazen, energie uitwisselen en contact maken met je begeleiders . Daarnaast staan er wat nieuwe oefeningen op het programma.
Data: 5- 12- 19- en 26 februari
Jouw investering: € 99,00
Aanmelden: d.hagenaars1@upcmail.nl
Informatie: 040-2121914
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CURSUS LIEFDESENERGIE & GENEZEN
In deze cursus staat het hartchakra centraal. In ons hartchakra is een bron van
onvoorwaardelijke liefde.
In een ontwikkeld hartchakra ervaren we liefde, genegenheid en acceptatie
naar jezelf en naar anderen. Je leeft in vrede met alle aspecten van jezelf. Het is
het energiegebied van liefdesenergie, sensitiviteit en contact maken. Vanuit dit
chakra kun je je één voelen met de aarde en het goddelijke. In
deze cursus leren we het hartchakra te openen en haargenezende energie naar
andere lichaams- en levensgebieden te laten stromen. Deze helende (healing)
energie leren we in deze cursus ook te gebruiken naar anderen.
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Lees verder ….
Start 15 maart 2014, 10 bijeenkomsten op woensdagavonden van 19.30 uur tot
22.00 uur.
Jouw investering: € 270,00
Aanmelden: d.hagenaars1@upcmail.nl
Informatie: 040-2121914
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 Huren bij Stichting Sophia?

NIEUWE HEALING ARTS SPRAY
Deze spray ondersteunt je om je vrij te voelen en te handelen vanuit je hart en je
innerlijke weten. Om jouw eigen unieke pad te gaan voorbij elke bestaande grens.
De spray ondersteunt je om nieuwe mogelijkheden in jezelf te openen waar je hiervoor
misschien wel over kon fantaseren, maar waarbij jij je niet voor kon stellen dat het ook
werkelijk tot jouw mogelijkheden behoort. Ieder werkelijk gevoeld innerlijk verlangen,
komt voort uit de essentie van de gevoelslagen van je hart en van jouw Zijn en heeft
recht van bestaan. Vanuit dit innerlijke weten, heb je contact met de ongelimiteerde
mogelijkheden van de toekomst die nu begint en wordt je niet meer bepaald door beperkingen van het verleden. Jouw
verlangen is gebaseerd op het weten van je hart dat voorbij alle door mensen gecreëerde beperkingen gaat. Of dit nu de
dogma’s van een geloof, politieke overtuigingen, collectieve dierenmishandeling of een visie over de ‘slechte’ aard van
een mens zijn. Deze gedachten zijn altijd gebaseerd op angst en daarmee vernauwen mensen zichzelf en anderen. Free
Your Way maakt je vrij in denken en voelen ten aanzien van elke bestaande ziens- en handelwijze en ondersteunt je om
vanuit integriteit van wie jij bent, te handelen.
Lees verder op www.healingarts.nl

‘Als je je afvraagt wat de ideale omstandigheden voor je zouden zijn, kijk
dan eens naar je leven op dit moment’
Nin Sheng

Nieuwe, gratis visualisatie op de website
Regelmatig plaats ik visualisaties op mijn
website die je gratis kunt downloaden.
Soms is een visualisatie in een groep opgenomen, maar meestal neem ik ze bij mij
thuis op. Geluiden van vogels die je bij
sommige visualisaties op de achtergrond
hoort zijn de mussen en de vinkjes bij mij in
de straat die vaak op het juiste moment het
juiste gezang laten horen. De laatste
visualisatie: ‘Witlicht Meditatie’ heb ik
afgelopen zomer op Terschelling
opgenomen. De meeuwen in de buurt van
ons huisje doen hier en daar flink hun best
en zijn nadrukkelijk te horen. Ik zelf vind dit
bij deze visualisatie prachtig! Als je deze visualisatie wilt downloaden ga dan naar
www.sophiahealingenreading.nl. Links in het menu zie je een link ‘gratis visualisatie downloaden’. Kies een
visualisatie, klik rechts en kies voor ‘opslaan als’. Ik wens je veel plezier met deze oefening om je chakra’s met
deze ‘Witlicht Meditatie’ te reinigen.
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Bijschrift bij foto of afbeelding

OPLEIDING HEALING ARTS THERAPIE
Verdiepingscursus 2
In deze 6 daagse cursus leer je als therapeut stevig in je eigen (licht)energie aanwezig te zijn én te blijven. Door eerst zelf te werken met velden
van informatie die van buiten de aarde komen, leer je deze liefdevol te omarmen en daarin zonder angst te zijn. Daardoor kun je cliënten op een veilige manier begeleiden bij planetaire reizen en interplanetaire healingen.
Het praktisch toepassen van de lichtremedies wordt gecombineerd met
intuïtief werken, meditatieoefeningen en healing. De meditaties kunnen
ook thuis beoefend worden, waardoor de hogere lichtlichamen dieper en
steviger in jezelf verankeren. Tijdens de cursusdagen is er ruimte voor vragen die ontstaan vanuit de praktijk of in het onderling oefenen van de sessies. Het gevolgd hebben van Verdiepingscursus 1 is in principe verplicht.

‘Wij zijn
spirituele
wezens
die een
menselijke
ervaring
meemaken.”

Voor deelnemers die eerder verdiepingscursus 2 gevolgd hebben, is het
mogelijk de cursus voor een tweede keer te volgen tegen gereduceerd
tarief.
Start: 30 november 2013
Jouw investering: € 540,00 het tarief bij deelname voor een tweede keer
bedraagt €180,00
Aanmelden: d.hagenaars1@upcmail.nl
Informatie: 040-2121914
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Hoe gebruik je de bloesemremedies
Bloesemtherapie is een zeer verfijnde,
natuurlijke geneeswijze.
De therapie bestaat uit energetische remedies, die
gemaakt worden van de bloesems van (wilde of
biologisch geteelde) planten, bomen of struiken. Er
wordt gebruik gemaakt van de levensenergie van de
plant of bloem.
In mijn praktijk werk ik zowel met Nederlandse als met
Australische bloesemremdies.
Van de Nederlandse bloesemremedies kan je het beste
4 maal per dag 4 druppels innemen. De Bushremedies
neem je 2 maal per dag in , 7 druppels per keer
(’s ochtends en ’s avonds).
De bloesemremedies werken beter als je ze een aantal
keer per dag inneemt, bijvoorbeeld 's morgens bij het
opstaan, voor de maaltijden en 's avonds voor het
slapen gaan. Iedere keer een paar druppels doet meer
dan één keer een grote slok.
Voor het innemen het flesje schudden. Neem het
pipetje en druppel de bloesemremedie onder je tong.
Het pipetje niet aanraken met de tong i.v.m. de houdbaarheid. Van de remedies.
Soms kan er een verergering van emotionele klachten ontstaan. Houdt dan het flesje vast. Als je
rustiger wordt, neem dan vaker op een dag druppels
in ( bijvoorbeeld 6x op een dag). Word je onrustiger,
neem dan minder vaak per dag de druppels in
(bijvoorbeeld 2x per dag).
Wanneer dit niet het gewenste resultaat geeft, kun
je ook overleggen met degene die de remedies
samengesteld heeft. In geval van nood is het ook
mogelijk om er een eerste hulp remedie bij te
gebruiken zoals de "TERRA” . Neem deze 2 tot
4maal daags 2 druppels direct onder de tong of 2
druppels oplossen in een half glas water en kleine
slokjes drinken.

Een samengesteld flesje kost €10,00 , inclusief btw.

BLOESEMREMEDIE BIJ EEN VERSTOORD
SLAAP—WAAKRITME
Morning Glory- klimmende windebij een verstoord slaap - waakritme.

Op dit moment bloeit de klimmende winde volop in mijn tuin. De
plant heeft bijna geen blaadjes
meer, maar des te meer bloemknoppen. Iedere ochtend openen
talloze bloemen zich naar de zon.
Het is ongelooflijk wat een kracht
deze plant heeft. Jaren geleden
heeft ons konijn de plant bij de voet
doorgebeten. Juist op het moment
dat de plant volledig in bloei zou
komen. Ik heb een fles water onder
de plant gezet en tot mijn
verbazing opende de plant
nog dagen lang haar bloemen.
Wat een kracht, wat een doorzettingsvermogen en wat een
levensenergie.
De hemelsblauwe Morning
Glory heeft een veelzeggende
spiraalsignatuur in zijn knopen bloeiproces. De spiraal
suggereert sterke, vitale
levenskracht. Deze bloem die
in de vroege morgenzon
bloeit, helpt de ziel ontwaken
voor frisse ritmes en nieuwe
perspectieven. De Morning Glory
opent sprankelende, vitale,
wakkere kracht en brengt je in verbinding met de natuurlijke
levensritmes.
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Sommige mensen lukt het niet om
in een natuurlijk slaapritme te
komen. Hun systeem geeft er de
voorkeur aan om ‘s nachts wakker
te blijven en pas tegen de ochtend
in slaap te vallen. De Morning Glory
helpt het slaap-waakritme weer in
balans te brengen. Onder een disbalans zit in mijn opinie altijd
diepere oorzaak. Zo kan het dan
ook zijn dat het verstoorde
slaap-waakritme een ander
probleem bedekt. Het gebruiken
van de Morning Glory kan je
bewust maken van depressieve
gevoelens, vermijdingsgedrag of de
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moeite om helemaal aanwezig te
zijn. Het is dan ook belangrijkrijk
dat je een open houding kunt hebben naar dat waar deze bloesem je
heen leidt.

OPLEIDING HEALING & READING

Op 11 januari 2014 start het tweede jaar van de Opleiding Healing &
Reading. Dit is het moment waarop leerlingen die eerder een pauze
in de opleiding namen of leerlingen uit een andere opleiding kunnen
instappen. Ook leerlingen die een jaar willen herhalen zijn welkom.
Volg je de opleiding voor een tweede keer, dan geldt een gereduceerd tarief.
Jou investering per jaar: €1235
Gereduceerd tarief: €450

‘De karakters van je handen vertellen hun eigen verhaal’
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Het verschil tussen Stichting
Sophia en Sophia Healing &
reading
In 1988 is Stichting Sophia opgericht.
Binnen deze stichting gaven Toos van
Wijngaarde en ik,
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 Theresiaplein. 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 intuïtie 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, gedachten, wensen en los van invloeden uit het verleden, heden of toekomst.
Het opnieuw leren (her-)kennen van je intuïtie kost tijd en kan je confronteren met allerlei remmingen en blokkades. Een bepaalde training of begeleiding kan helpen om het vermogen tot intuïtief waarnemen weer vrij te maken.

I imagine that
yes is the only
living thing.
E.E. Cummings

Daniëlla Hagenaars
Sophia Healing & Reading
Sint Theresiaplein 7
5652 EV Eindhoven
040-2121914
www.sophiahealingenreading.nl
d.hagenaars1@upcmail.nl
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