SEHOONA
Verdiepingscursus
ENERGETISCH
ZUIVEREN & BESCHERMEN
VAN JE AURA EN JE HUIS

SOIGNIES
23 & 24 november 2022

Ontdek hoe je jezelf en je huis energetisch kan
zuiveren en opladen.
Eenvoudig en doeltreffend.
Een aanrader voor iedereen!

INHOUD
De cursus start met een korte herhaling van de
SEHOONA-basistechniek. Daarna komen de
volgende punten aan bod:
-Welke soorten subtiele vervuiling bestaan er
en wat zijn de gevolgen ervan?
-Hoe stel je vast dat er subtiele vervuiling is?
-Aanleren van het zuiverings- en
beschermingsprotocol voor personen en
plaatsen.

Stralend en puur
Iedereen heeft op regelmatige basis een
energetische reset nodig. We zijn namelijk
voortdurend onderhevig aan invloeden van
buitenaf. Er zijn storende energieën die je
energieveld en je huis ongemerkt binnendringen en je fysieke en mentale
gezondheid kunnen verzwakken. Maar als
je jezelf en je huis regelmatig zuivert en
beschermt, zal je voelen dat je krachtiger
wordt en dat je huis een echte thuis wordt
waar iedereen zich kan opladen en graag
verblijft.
WIE KAN NAAR DE CURSUS KOMEN?
Iedereen die al een Sehoona Starter gevolgd heeft.
EXTRA
Je ontvangt een print van de volledige cursus.

Daarenboven krijg je een papieren afdruk van de
nieuwe kaarten die ik voor de zuivering en
bescherming getekend heb.

BIJKOMENDE INFORMATIE
Neem zelf je lunch mee. Ik voorzie drank en
tussendoortjes. Neem ook je pendel mee als je er al
een hebt.
DATUM EN TIJD
Wo 23 en do 24 november 2022 van 9.30 u. tot 17 u.
PRIJS
€240 voor de les, papieren afdruk van de extra
kaarten en de cursusnotities inbegrepen.
INSCHRIJVEN EN BETALEN
Info@sehoona.be of 0474/927041.

Inschrijvingsgeld betaalbaar bij de start van de les.
Factuur en overschrijving mogelijk.
ADRES
Rue du Caillou 33
7063 Ch.-N.-D.-Louvignies (Soignies)

Op 35 minuten met de trein vanuit Brussel. Ophalen
in het station van Soignies mogelijk.

LESGEVER
Charlotte Bosteels
Je zal veel nieuwe tekeningen
ontdekken. Samen vormen ze
een krachtig instrument om
jouw energie en dat van je huis
stralend & puur te houden.

