
EFT Healing Circles
Praktische info

Open Healing circles

We werken steeds rond een thema, wanneer je
voelt dat dit thema resoneert aarzel dan niet je in te
schrijven en ervaar de kracht van EFT in groep,
samen patronen doorbreken die je leven
belemmeren en je positieve veranderingen brengen

Oktober: donderdagavond 20 en zaterdag
ochtend 22 oktober - Thema: Overvloed 
Doorbreek je blokkades en overtuigingen over
tekorten. 

November: donderdagavond 17 en
zaterdagochtend 19 - Thema: Zelfliefde
De relatie met jezelf

December: donderdagavond 15 en
zaterdagochtend 17 - Thema: Authenticiteit  
Spreek je eigen waarheid

Dit is een zeer krachtige en toegankelijke manier
om een gelukkiger, vrijer en voorspoediger leven te
creëren. Je leert hierdoor zelf EFT toe te passen en
je kan dit ten allen tijden thuis inzetten en verder
beoefenen.

Locatie: Huis van Welzijn te Wilrijk of 
Grow Roots and Wings te Berchem
Tijdstip: donderdag 19.30u tot 21u & zaterdag 10u
tot 11.30u

Prijs: 25 euro per sessie (mogelijk los te volgen)



Private Healing Circles

Wanneer het leven je uitdaagt en je in een zeer
moeilijke situatie zit, zoals ziekte, depressie, angst,
verlies en andere situaties die zeer zwaar wegen of
waar je het licht op het einde van de tunnel niet
meer kan zien…wanhoop, moedeloos, ….weet dat je
het niet alleen hoeft te doen, samen een cirkel
vormen met geliefden, vrienden, kennissen of
mensen die je een warm hart toe dragen…

Het is een krachtige manier om samen te verbinden
en elkaar te steunen in de beproevingen van het
leven. De kracht van het veld te ontdekken en je
laten gedragen worden in de cirkel.

Er is geen onderwerp wat niet past en je kan het
ook in naam van iemand anders organiseren, bv
wanneer iemand te ziek is om deel te nemen, is een
cirkel in naam van die persoon ook nog steeds
mogelijk.

De helende kracht van een cirkel is niet te
onderschatten en kan weer hoop, kracht, moed
en/of ook gewoon zachtheid, liefde en aanvaarding
brengen.

Voor meer info, aarzel niet om ons te contacteren:
Marleen: info@growrootsandwings.eu 
Isabelle: isabelle@sofrobalance.be 
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