
Woensdag 26 september 2018 en vervolgdata  
Jaarcursus Intuïtieve Ontwikkeling - Ingrid Nijhuis en Wim Velthuis - Borne 
 
Wil jij meer vanuit je gevoel leven?  
Wil jij jezelf ontmoeten?  
Wil je graag nog meer kunnen vertrouwen op wat je voelt?  
Dan is deze cursus iets voor jou! 
 
In deze cursus leer je dichter bij jezelf te komen en te vertouwen op de informatie 
vanuit je innerlijk bron, zeg maar je innerlijk weten. Door je intuïtie te ontwikkelen leg 
je tevens een basis voor jouw persoonlijke groei. In wezen maak je contact met jouw 
waarheid en eigen wijsheid.  
 
Je gaat veel doen en ervaren, maar de nadruk ligt vooral op voelen en op jouw eigen 
gevoel leren te vertrouwen.  Dit doe je ondermeer door te leren ontspannen en goed 
gronden, dit laatste houdt in dat je met beide benen op de grond staat. Het leren 
invoelen is een proces van contact maken met je innerlijke leiding. 
 

                                             
                                     
     Ingrid Nijhuis                                                    Wim Velthuis 
 
We maken gebruik van visualisaties en meditaties, ondermeer ondersteund door 
klankschalen. Je leert om steeds meer bij jezelf aan te komen en te luisteren naar en 
te vertrouwen op jouw gevoel en jezelf. Hierdoor schep je ook meer helderheid in 
jezelf en in je relatie tot anderen. Je leert patronen herkennen. 
 
Er wordt aandacht besteed aan de chakra’s en de aura en je leert er mee werken, 
het voelen en laten stromen van energie, de kracht van kleur en jouw geboortegetal, 
de ziel, psychometrie, het geven van een reading en het creëren van een krachtveld. 
Ook werken we met engelenkaarten. Je ontvangt een hand-out en oefeningen voor 
thuis mee. 
 
Cursusdata:  woensdag 26 september, 31 oktober, 28 november, 19 december 
  woensdag 16 januari, 13 februari, 20 maart, 17 april, 8 mei en 5 juni 
Aanvang:  19.30 uur, einde 22.00 uur 
Locatie:        "Met Hart en Ziel Centrum", voor gezond zijn, persoonlijke ontwikkeling 
  en spiritualiteit"  Bornerbroeksestraat 2a - Borne - eerste verdieping. 
Aanmelding: per email, ingridnijhuis@gmail.com of 06 - 443 68 348 
Info:  Ingrid Nijhuis – www.igridnijhuis.nl en Wim Velthuis - www.lifeandspirit.nl 
Cursusprijs: € 330,00, ter plaatse contant te voldoen, indien gewenst in 2 termijnen. 


