Cursus
Intuïtieve Ontwikkeling
H e t

v e r b o r g e n e

o n t d e k k e n

‘Vertrouwen op jouw intuïtie’ Hoe doe je dat?
Hoe maak je het onderscheid tussen alle indrukken die je hebt?
Wat past er echt bij jou? Ben je hoog intuitief of voel je helemaal niets? NU is de tijd om te (leren) leven vanuit jouw intuïtie.

Echt of verbeelding?

Misschien ben jij hoogintuïtief zonder dat jij daar zelf
weet van hebt. Waarschijnlijk herken je dan het volgende:
Last van harde geluiden/kleuren/geuren
Last van drukke menigte
Last van wisselende stemmingen, zonder aanleiding
Iedereen komt bij jou ‘uithuilen’
Moeite met grenzen aangeven
Moeite met conflicten
Overgevoelig of allergisch
Je makkelijk in kunnen leven in anderen
Of misschien herken je het volgende:
Je bent het liefst alleen
Anderen begrijpen je niet
Je hebt regelmatig conflicten, maar je weet niet hoe het
komt
Je hebt kwaaltjes/kwalen die komen en gaan
Anderen vinden jou niet toegankelijk

Intuïtie is een talent die jij kan ontwikkelen

Tijdens de cursus leer je het volgende:

Door je intuïtie bewust in te zetten en te ontwikkelen leer
je omgaan met jouw emoties en jouw bijzondere plek op
deze aarde. Het maakt niet uit of je hoog gevoelig bent
of juist niet. Iedereen is geboren met het talent om zijn
intuïtie te ontwikkelen. Het enige wat nodig is is jouw
beslissing om het te willen!

- luisteren naar signalen van jouw lichaam

Wanneer is het?

De investering?

De cursus wordt in 5 dagdelen gegeven. Dit kan zowel
overdag als in de avond. Voor de eerstvolgende cursus
kijk op onze website.
Voor nadere informatie en opgave; zend een e-mail
naar info@eszenzacoaching.nl of bel 06 46 228 223.

De kosten voor deze cursus zijn € 200, inclusief lesboek, koffie/thee.
Betaling in twee termijnen is mogelijk

- energieën die je intuïtief waarneemt
- jezelf beschermen tegen ‘ruis’
- gronden
- gidsen/engelen/beschermers
- spelen met jouw intuïtie
- visualisaties en transformatie

Het adres van de cursuslocatie:
Eszenza Coaching & Ontwikkeling – Haringvlietlaan 45- 8226EN Lelystad
Tel 06 46 228 223 - E-mail info@eszenzacoaching.nl - www.eszenzacoaching.nl

Eszenza Coaching & Ontwikkeling

