KOSMISCHE LIEFDE &
SACRALE SEKSUALITEIT

Vijf helende dagen
Soignies
2022 - 2023

liefde en de andere als een spiegel van je
innerlijk licht.
Je herstelt de verbinding met je mannelijke en
vrouwelijke eigenheid en maakt de god/godin in
je wakker.
Je heelt je diepste innerlijke wonden en ontdekt
dat je sacrale seksuele energie eigenlijk je
creatieve levensenergie is.
Je ontvangt sleutels om de ware gouden
eenheidsliefde en de hogere scheppingskracht
te ervaren.

We genezen onze innerlijke kwetsuren met
zachtheid, liefde en diep respect voor het
individuele pad van elkeen. We helen tot in al onze
cellen en energiebanen, over de dimensies van tijd
en ruimte heen.
Volgende thema's komen aan bod:
dag 1 Jouw schoonheid eren
Leren om jezelf graag te zien & jezelf liefde te
geven. Vrijmaken van jouw sacrale kracht.

Deze workshop gaat over relaties, seksualiteit als
scheppende levensenergie en de gouden liefde die
twee harten laat samensmelten
tot een nieuw scheppend hart.

Energetisch helen met
INHOUD

Je leert jezelf zien als een prachtig wezen van

dag 2 Geheelde Relaties
Van karmische naar heel-makende relaties.
dag 3 Man-Vrouw Verzoening
Harmonisatie van je mannelijke en vrouwelijke
energiekanalen.
dag 4 Seksuele Transformatie
Je innerlijke wonden met betrekking tot intimiteit
helen. Je hart, buik en sacrale chakra verbinden.
dag 5 De Kosmische Liefde
Openen van je gouden liefdeskanalen.

SEHOONA

Voor het energetisch helingwerk gebruik ik de
Sehoona-kaarten en de Sehoona-techniek. Meer
info op www.sehoona.be.
PRAKTISCH

Graag zelf je middageten meenemen. Drank en
versnaperingen worden je aangeboden.
DATUM EN TIJD

Vr 18/11- 9/12 2022 + 20/1-17/2-17/3 2023.
De dagen kunnen in overleg met de groep
verplaatst worden.
Start om 9.30 u., einde om 17 u.
INSCHRIJVEN EN BETALEN

info@sehoona.be of 0474927041
Enkel inschrijving voor de volledige reeks mogelijk.
Het inschrijvingsgeld wordt per module betaald en
bedraagt €100 per dag.
Het inschrijvingsgeld betaal je bij de start van de
workshop of via overschrijving op volgende
rekening:
Charlotte Bosteels – IBAN: BE 61 9795 9793 8317
ADRES

Rue du Caillou 33
7063 Chaussée-Notre-Dame-Louvignies (Soignies)
Half uur met de trein vanuit Brussel. Afhalen aan
het station van Soignies mogelijk.
BEGELEIDING

Charlotte Bosteels
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