MAGISCH SELENIET
AALST
16 oktober 2022
Leer werken met hoogtrillend
seleniet kristal

Programma van de workshop
1. JE HELENDE SELENIETSTAAF MAKEN

Met een selenietstaaf maak je een kracht-staaf
die je helende krachten versterkt. Anna zal je
helpen om hem te versieren met linten,
kristallen, pluimen, bloemen, schelpen, stenen...
Je kiest zelf het thema. Er zijn tal van
voorbeelden beschikbaar om je te inspireren en
er is een overvloedige keuze aan materiaal.
2. JE VERBINDEN MET JOUW MAGISCHE
KRACHT

Ontdek de unieke kwaliteiten van seleniet.

Jouw magische kracht is de unieke kracht die jij
bezit en waarmee je jouw leven en de wereld
mooier kan maken. Tijdens deze workshop
ontvang je een persoonlijke heling met de
Sehoona-kaarten om persoonlijke gaven te
activeren en te versterken.
3. JE AURA ZUIVEREN MET SELENIET

Maak jouw helende toverstaf in seleniet en
herwin je magische kracht.
Leer hoe je met dit nieuwetijdskristal je aura
kan zuiveren en beschermen.

We leren je een eenvoudige manier om
spanningen in je lichaam los te laten en je aura
te beschermen met jouw selenietstaaf.
Seleniet heeft een fijne vibratie en verbindt je met je
hoger bewustzijn en hogere leiding.
Het is een steen die diepe rust geeft.
Selenietstaven zijn helende instrumenten. Ze werken
als scanners en kunnen blokkades in je energieveld
opheffen. Je kunt er gemakkelijk je aura mee reinigen
en je lichaam opladen.
Seleniet is een zelf-reinigend kristal.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Neem zelf je lunchpakket mee.
Wij zorgen voor drank en tussendoortjes.
DATUM EN TIJD

Zondag 16 oktober 2022 van 9.30 u. tot 17 u.
PRIJS

€60 voor de workshop exclusief materiaal.
€15 voor de selenietstaaf.
Ongeveer €10 voor de versiering van je
selenietstaaf, afhankelijk van wat je gebruikt.
INSCHRIJVEN EN BETALEN

info@sehoona.be of 0474 / 92 70 41.
Het inschrijvingsgeld betaal je op het einde van
de workshop. Overschrijving en factuur
mogelijk.
ADRES

Esplanadeplein 9 / 9A - 9300 Aalst
5 minuten wandelen van het station van Aalst
parking
BEGELEIDING

Charlotte Bosteels. Anna Verstraete leert ons
om de selenietstaven te versieren.

Van
harte
Welkom!

