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De Healing Angels workshop 

In de Healing Angels cursus wordt uitgebreide aandacht besteed aan 

het maken van een energetische verbinding met de Engelen. Deze 

verbinding ook wel een Engelen Hartlink genaamd is de basis voor 

alle I.E.T.-behandelingen. Je kunt deze helende engelen aanroepen 

telkens wanneer je hun helende ondersteuning nodig hebt. Ook 

wanneer je anderen ondersteund bij hun zelf-heling door middel van 

energie therapieën zoals Integrated Energy Therapy  (I.E.T.), Reiki, Quantum Touch, Touch 

of Matrix, Massage of andere technieken, dan kunnen de Helende Engelen een speciale 

spirituele dimensie aan je sessies toevoegen.  

Je leert tijdens deze workshop o.a.;  

➢ Het maken van een hartlink, om jezelf compleet te vullen met geïntegreerde energie. 

➢ het toepassen van “spirituele” zelfzorg. 

➢ De helende gift van elk van de Negen Engelen van de I.E.T. 

➢ Speciale gebeden om je de helende Engelen uit te nodigen. 

Wanneer 2 of meer mensen samen werken met de engelen wordt hun helende kracht 

versterkt.  

Engelen staan altijd al voor je klaar, je hoeft ze alleen uit te nodigen! 

Maak de energie van de Helende Engelen ook tot een deel van jouw leven door je aan te 

melden voor deze speciale workshop via de website www.akashacoaching.nl. 

Er is geen ervaring nodig, iedereen kan deze basis leren, je wordt stap voor stap begeleid. 

Inbegrepen: thee en water, volledig geïllustreerd werkboek en een officieel I.E.T.-certificaat.  

Investering: voor 5-weekse workshop 5 x € 32,50 (€162,50) of een bedrag van €150,- ineens. 

Duur van de workshop: 5 ochtenden van 9.30-11.30 uur. 

De ervaring leert dat deelnemers een hele dagcursus als zeer intensief en vaak als 

vermoeiend ervaren, daarom bied ik deze cursus alleen nog als 5-weekse cursus aan. Mocht 

de cursus na de eerste les toch niet zijn wat je ervan had verwacht en wil je stoppen, dan 

betaal je alleen de eerste les en het werkboek ad. €60,-. Bij betaling ineens ontvang je dan 

€90,- terug. 

Ik verwelkom je graag in mijn praktijk. 
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