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“Vanuit de transformerende energie van Aartsengel Metatron zal er worden gewerkt op je 
schaduwkant, met als doel het verbreden van je Horizon” 
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WORKSHOP 

Woensdagochtend  29-4-2020 van 9.30 tot 12.00 uur 

“Vanuit de transformerende energie van Aartsengel Metatron zal er worden gewerkt op je 
schaduwkant, met als doel het verbreden van je Horizon” 

 
Wat houd je nog tegen in jouw persoonlijk leven om verder te komen? Terwijl wij bezig zijn 

met onze spirituele ontwikkeling, leert de ervaring dat het onderkennen van je schaduwkant 

essentieel is om werkelijk verder te komen. We houden ons in deze workshop een spiegel 

voor om onze schaduwkant, zoals Carl Jung deze benoemt, onder ogen te zien. Van nature 

zijn wij geneigd om dit lastige proces voor ons uit te schuiven, want het lijkt vaak 

gemakkelijker om de oorzaak van obstakels op de ander en/of de buitenwereld te 

projecteren. Niets is minder waar, want wil je nieuwe inzichten verkrijgen op jouw spiritueel 

pad, dan is het aan jezelf blijven werken essentieel. Van daaruit kan je loskomen van je ego 

en de daaruit voortkomende vaste patronen, om te transformeren naar een hoger plan. 

Bewustwording van je schaduw noemde Carl Jung “het pad naar heelheid”. 

 Aartsengel Metatron 

Samen met de helende en krachtig transformerende energie van Aartsengel Metatron ligt de 

focus op het verder ontwikkelen van je talenten en geluk op het hoogste niveau. Voor ieder 

van ons heeft “geluk” een andere inhoud. Het uitgangspunt zal zijn om je niet meer met de 

ander te vergelijken en om jezelf te accepteren met alle tekortkomingen. Vandaaruit 

ontstaat er een diep gevoel van vrijheid en kunnen je diepste verlangens kenbaar worden 

gemaakt om je talenten op het hoogst mogelijke niveau verder te ontwikkelen. Samen met 

de krachtige energie van Aartsengel Metatron gaan wij het intensieve transformatie proces 

aan en dit maakt het speciale karakter van deze workshop zo bijzonder.  

Inhoud van de Workshop: 

Het afstemmen op de Engelenenergie van in het bijzonder Aartsengel Metatron. 

Bewustwording en transformatie. 

Korte Bloemenreading. Hiervoor een zelf uitgekozen bloem meenemen. 

De workshop wordt op woensdagochtend 29-4-2020 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. Je kunt 

je opgeven voor deze workshop per mail: aedskevansteenbergen@hotmail.com  
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Verdere mogelijkheden: 

Healing  

Privé consulten ter ondersteuning bij jouw spirituele ontwikkeling. Er zijn diverse 

mogelijkheden, zoals bv een persoonlijke reading, kaartlegging en hypnotherapie. 

Indien wenselijk is er de mogelijkheid voor een meer intensieve begeleiding. 

Cursus Intuïtief schilderen op de woensdagochtend 1x per maand. Een persoonlijke 

begeleiding/reading aansluitend op jouw ontwikkeling staat hierin centraal. 

Workshop “Werken met Engelen”. 

Voor meer informatie zie: www.aedskevansteenbergen.nl 

 

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

 

 
 

Aelis Ma Rei 

 

In Licht en Liefde, Ædske van Steenbergen 
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