‘Vragen’ die je kan stellen aan de pendel.

Iedereen

Iedereen heeft wel eens een vraag waar je een antwoord
op zou willen krijgen. Zo van: O ja! Dat zou ik wel eens
willen vragen.

Pendelen kan iedereen leren. Het leren van pendelen
hoeft geen jaren, maanden of weken te duren.
Ervaring is hier van belang en hoe meer vragen je stelt,
hoe groter het inzicht zal worden en hoe beter de
resultaten op tal van vragen.

Mogelijke vragen zouden kunnen zijn:
- Past dit mineraal bij mij?
- Is deze cursus goed voor mij?
- Is deze baan eigenlijk wat ik echt wil ?
Je weet waarschijnlijk nog wel meer vragen te bedenken.
Dat kan door deze workshop.

Hoe je zelf een pendel koopt, of maakt, wordt hier ook
behandeld. Uiteraard mag je jou eigen pendel ook
meenemen naar de workshop.

Workshop pendelen
De regels van het pendelen
Pendelen, is niet meer en niet minder dan het laten
beantwoorden van een vraag door middel van een pendel.
Een pendel is een touwtje of kettinkje met daaraan een
gewichtje van uiteenlopend materiaal, uitlopend in een
punt. De pendel wordt boven een pendelkaart of
voorwerp gehouden, waarna er een vraag wordt gesteld.
De pendel gaat door energieoverdracht bewegen en kan
zo antwoord geven. Hij haalt de informatie uit jezelf, je
onderbewustzijn, zeg uit je energie. Daardoor is het een
zeer veilig en betrouwbaar middel om inzicht te krijgen.
Inzichten in je zelf of, in een later stadium, ook inzichten
in een ander.
Mits je de regels van de pendel eerbiedigt.

De workshop wordt gegeven in kleine groepen.
Duur van de workshop is 2 tot 2,5 uur.
Werkboek en oefenpendel zijn hierbij inbegrepen.
De kosten van deze workshop zijn afhankelijk van de
locatie en het aantal deelnemers.
Ook leuk voor bij u thuis of op het werk.
Voor informatie en / of boekingen kunt u naar het
contactformulier op de site.
http://www.soundofcrystals.nl.
Of u belt met Jan op nummer 06-1380 1899.
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Praktijk voor natuurgeneeskunde
Over Jan de Vreede:
Ik ben Jan de Vreede, geboren en getogen in Limburg.
Mijn missie is: Een bijdrage leveren aan de verbetering
van het leven voor mens en dier.
Na jaren in het bedrijfsleven gewerkt te hebben begon
mijn omzwerving in dit leven. Ik ging op zoek naar mijn
drijfveren, mijn kracht en kwaliteiten. Haptonomie bracht
mij terug in contact met mijn gevoel. Dit was de eerste
stap naar inzicht. Inzicht in mijzelf en in mijn spirituele
mogelijkheden. Tijdens dit groeiproces ontdekte ik de
Kristaltherapie. Ik heb daarmee de energie van de stenen’
mogen ervaren.
Om dit voor iedereen bereikbaar te maken, heb ik een
praktijk voor Natuurgeneeskunde, Reiki en counseling
opgezet. Zodat een ieder de soms overweldigende
energie uit de kristallen kan ervaren. Deze energie kan
onder andere worden ingezet voor het bestrijden van
chronische pijnen, stress en balans in werk en privé.
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