Podcast-Workshops
Voortekens ~ wat zijn het en hoe kunnen ze je helpen?
Symbolen en hoe je actief symbolen in je leven kunt gebruiken om inzicht te krijgen.
Getallen en hun energie. Deze workshop heeft een pdf-bijlage.
Universele Wetten, ook wel Hermetische wetten genoemd...
Bewustzijn ~ over de verschillende lagen van ons bewustzijn.
Verantwoordelijkheid; wat is jouw verantwoordelijkheid en wat mag je loslaten...
Je Eigen Wijsheid ~ wanneer je de dingen op je eigen manier doet, ben je dan wijs of
eigenwijs?
Voorstellingsvermogen ~ hoe kun je dat gebruiken in je leven?
Levenspad, we zijn allemaal onderweg op ons levenspad; hoe werkt dat precies?
Voorspellen ~ één vraag belicht vanuit een aantal verschillende voorspelmethodes... Deze
workshop heeft een pdf-bijlage.
Veranderingen ~ alles verandert in deze tijd, wijzelf en de wereld waarin we leven...
Keerpunten ~ we ervaren allemaal keerpunten in ons leven, maar hoe ga je daarmee om?
7~jaren cyclus ~ dit is de tijdskring die het mogelijk maakt dat we kunnen groeien, mentaal,
emotioneel en spiritueel. [Bron: 'Self Discovery and Manifestation' door June K. Burke ~
http://julianteachings.com/ ]
Goed en Kwaad ~ in deze tijd van polariteiten staan 'goed' en 'kwaad' tegenover elkaar als
nooit tevoren…
Blijheid ~ juist in deze tijd is het belangrijk om stil te staan bij de dingen die ons blij maken...
Emoties ~ onze emoties spelen een belangrijke rol in hoe we reageren op wat er in ons
leven op ons af komt...
Reizen ~ of we nu reizen naar een ver en avontuurlijk land of naar een plek dichter bij huis;
reizen is altijd een transformerende ervaring!
Werken en spelen ~ hoe houd je deze polariteiten in balans in je leven?
Gelijke Kansen ~ hebben we die echt?
Geheimen ~ hoe gaan we daarmee om in ons leven?
Tussen je oren ~ zitten je kwalen werkelijk alleen in je denken? En hoe werkt dat dan?
De Terugkeer van het Licht; de 12 magische dagen aan het eind van het jaar ~ van de
zonnewende tot aan nieuwjaar!
Onrecht ~ veel dingen in de wereld lijken of zijn niet rechtvaardig. Hoe ga je daarmee om?
Anders dan het Lijkt ~ in de wereld van nu lijken de dingen anders dan ze in werkelijkheid
zijn. Hoe kun je onderscheiden wat het is?
Succes ~ we willen allemaal graag succesvol zijn, maar wat is eigenlijk de definitie van
succes?
Mystiek ~ er wordt veel over gesproken, maar wat maakt mystiek nu anders?
Nieuw Begin ~ we komen allemaal punten tegen in ons leven waarop we een nieuw begin
maken...
Praktische Spiritualiteit ~ is spiritualiteit iets wat apart staat van ons dagelijkse leven, of is
het juist iets wat er heel praktisch bij hoort?
Spirituele Groei ~ terwijl we ons levenspad bewandelen leren en groeien we allemaal...

Affirmaties ~ wat zijn affirmaties, hoe werken ze en hoe kun je voor jezelf een goede
affirmatie creëren?
Alles Heeft Energie ~ alles om ons heen heeft zijn eigen energie; en dat geeft een hele
andere kijk op de dingen om je heen...
Lichtwezen ~ wij hebben allemaal ons fysieke lichaam; maar we hebben ook allemaal een
energielichaam, een lichtwezen...
Wensen en Verlangens ~ wat zijn jouw wensen en verlangens en hoe zorg je ervoor dat je
ze in je leven kunt manifesteren?
Astrologie ~ over de invloed die sterren en planeten hebben op ons leven.
Denken en Geloven ~ dat wat we denken heeft een enorme invloed op ons leven; dat wat
we geloven kan echter al onze gedachten teniet doen...
Herinneringen en Geheugen ~ wat is het verschil en hoe werkt het precies?
Wijsheid ~ wat is wijsheid? Zijn we allemaal wijs? En hoe gebruiken we die wijsheid?
Symbolen ~ symbolen zijn overal om ons heen en kunnen ons helpen op ons levenspad.
Symbolen Lezen ~ symbolen zijn overal om ons heen, maar hoe kom je er nu achter wat ze
je te vertellen hebben?
Realiteit ~ wat is realiteit en wat is schijn? En is alles wat je ziet of hoort echt wat je denkt
dat het is?
Loslaten ~ er zijn dingen die we niet meer met ons mee hoeven te dragen, dingen die we
mogen loslaten...
Verleden en toekomst ~ het verleden heeft ons de persoon gemaakt die we nu zijn, klaar
om onze toekomst in te stappen!

