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Workshop Aartsengel Zadkiël
Vrijheid, Loslaten en Transformatie
Aartsengel Zadkiël, de drager van de Violette Vlam

Aartsengel Zadkiël
Woensdagochtend 11 oktober 2017 van 9.30 - 12.00 uur
Aartsengelen zijn “brug - engelen”, boodschappers en zeer krachtig. Zij overbruggen het
goddelijke en het aards materiële en beschermen vele scheppingsniveaus. Zij worden vaak
geassocieerd met de zeven stralen of gekleurde vlammen en ieder heeft zo zijn eigen
specifieke taak. Zij werken vooral via het hartchakra.
Aartsengel Zadkiël is de zevende Aartsengel en dient de violette straal. Dit is de straal van
Vrijheid, Loslaten en Transformatie. Tijdens de workshop zal er samengewerkt worden met
zijn transformerende energie. Als drager van de violette vlam brengt hij ons verder in ons
transformatie proces om op een hoger plan te komen door ons te bevrijden van oude
beperkende ideeën die je eerder voor waar hebt gehouden en je niet langer vooruithelpen.
Onze horizon kan via zijn energie op verschillende manieren worden verruimd. Aartsengel
Zadkiël helpt bij het verkrijgen van meer zelfbewustzijn en duidelijkheid door inzicht, groei
en los laten. Wat wil je verbeteren om tot je eigen zieleplan te komen?
Aartsengel Zadkiël is ook de brenger van vreugdevolle overvloed. Je kunt hem aanroepen
voor hulp om trouw te blijven bij het verwezenlijken van de door jouw gestelde idealen en
om deze op een verantwoorde en een integere wijze te laten manifesteren. Het is dus
belangrijk om goed te blijven kijken naar wat voor een overvloed je wenst, zoals bv succesvol
zijn. Wanneer je overvloed ontvangt, is het belangrijk om deze vanuit wijsheid en respect te
gebruiken om zo ook anderen hiermee verder te kunnen helpen.
Er wordt een begeleidende meditatie en visualisatie gedaan. Door vervolgens het zelf
regelmatig blijven vragen om leiding van de Aartsengelen, ontstaan er positieve
veranderingen op alle niveaus van jouw bestaan. Hiermee creëer je evenwicht en een betere
toekomst waarmee je niet alleen jezelf, maar ook anderen dient.
De workshop wordt op woensdagochtend 11 oktober 2017 van 9.30 – 12.00 uur aan huis
gegeven.
Adres: Reijgershof 51
Ouderkerk a/d Amstel
De kosten bedragen 20€ per persoon. Een werkmap, koffie en thee zijn inbegrepen.
Aanvraag graag per mail: aedskevansteenbergen@hotmail.com

Healing
&
Consulten


Privé consulten ter ondersteuning bij jouw spirituele ontwikkeling.
Indien wenselijk is er de mogelijkheid voor een meer intensieve begeleiding.

&
Cursussen




Intuïtief schilderen op de woensdagochtend 1x per maand.
Een persoonlijke begeleiding aansluitend op jouw ontwikkeling staat hierin centraal.
De kosten per les zijn 20 € per persoon. Koffie en thee zijn inbegrepen.

&
Workshops


In het najaar gaan er weer nieuwe workshops van start.

nieuw

Hypnotherapie

Hypnotherapie is een behandelmethode om lichamelijke en psychische veranderingen
teweeg te helpen brengen. Het is bijzonder om te ervaren hoe wonderbaarlijk snel en
effectief het zelfgenezend vermogen aan het werk gaat met hypnose.
De gegeven hypnotherapie sessie werkt volgens natuurgerichte principes zoals magnetisme,
hypnose en hypnotherapie, Positieve Her Structurering, regressie, reïncarnatie en
toegepaste psychologie.


Levensproblemen zoals stress gerelateerde problematiek, angsten en
(jeugd)trauma’s zijn via deze unieke weg goed te behandelen.



Er wordt gewerkt via een behandelplan en Positieve Her Structurering affirmaties
worden ter ondersteuning meegegeven. *



Het is mogelijk om na enkele sessies een blijvend goed resultaat te ervaren.

Warm aanbevolen
TULKU SONAM CHOEDUP RINPOCHE / SHAGRASCHOOL
Wij zijn verheugd dat Tulku Sonam Choedup Rinpoche vanaf begin oktober tot 7 november
2017 weer in Nederland is.
Het is een unieke kans om kennis te maken met de oudste Tibetaanse traditie. Juist nu in
onze hedendaagse samenleving, blijkt deze filosofie en leefwijze een bron van waardevolle
informatie te bevatten en antwoorden te kunnen geven op vele belangrijke levensvragen. Er
staan diverse nieuwe onderwerpen op het programma zoals:



Bijeenkomst en Puja voor het welzijn van ons allen en onze planeet Aarde

“Hoe kan ik in deze huidige wereld zo goed mogelijk omgaan met thema’s als ongelijkheid,
discriminatie, toenemende dreiging van geweld en klimaatverandering?”.


Lezing en Meditatie rondom het thema burn out

“We hebben vaak last van stress, soms zo erg dat we in een burn out terecht komen.
Waarom gebeurt dit tegenwoordig zo vaak? Hoe kunnen we hier van genezen? Kan het
misschien leiden tot een beter inzicht in onszelf en ons de weg wijzen bij het maken van
keuzes in het leven?”.


Lezing en Meditatie rondom het thema vergeven en vergeten

Voor meer informatie hierover, zie: TULKU SONAM CHOEDUP RINPOCHE / SHAGRASCHOOL



Wanneer je belangstelling hebt voor een inzegening van een (werk)ruimte of huis,
dan kan je hier alvast een aanvraag voor indienen. Ook privé consulten kunnen op
afspraak worden gemaakt.

Voor meer informatie, zie: Spirituele Therapie: www.aedskevansteenbergen.nl
“Be The Change You wish To See In The World”, Ghandi
In Licht en Liefde, Ædske van Steenbergen

Als erkend Eclectisch Therapeute aangesloten bij het CAT – Collectief Alternatieve
Therapeuten en voldoe aan de Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen Zorg (WKKGZ).

