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Masterclass
Meesterschap in de 5 elementen. Traditionele Taoïstische alchemy voor mensen die
zorgen.
Voor Wie? Voor iedereen die kennis heeft gemaakt met de theorie van de 5
elementen in Module 4 (schakeljaar) of anders en hierin de diepte in zichzelf durft
opzoeken, is er nu een (theoretische en praktische) verdiepingsmodule.

Docent Baud Vandebemden is erkend trainer bij de Universal Healing
Tao en ervaren leraar in Taoïstische alchemie. (de stroming van
Mantak Chia en Michael Winn) Voor meer info over Baud
Vandenbemden: www.corepower.be
Locatie Smartspace - Gouverneur Roppesingel 83 - 3500 Hasselt - Onze nieuwe
locatie! Centrale ligging, vlotte parkeermogelijkheid en bovendien goed bereikbaar!
Inhoud van deze module – 7 Avonden
De 5 elementen zijn volgens de traditionele
Taoïstische meesters geen objecten maar
subjectieve, levende ‘spirits’ (shen in het
jargon) die als onbewuste stromingen en
oerkrachten het leven ondersteunen. Wanneer
je in de diepte leert samenwerken met deze
‘spirits’ en hun fysieke ankerpunten, de vitale
organen, kun je véél beter voor je eigen
gezondheid zorgen én je werk met anderen zal
veel effectiever zijn. Iedereen die kennis heeft
gemaakt met de theorie van de 5 elementen
en hierin de diepte in zichzelf durven
opzoeken.
Dit leer je tijdens deze masterclass:
De 5 psychosociale kern behoeften die gelinkt zijn aan de 5 elementen herkennen
en verkenning in de eigen persoonlijkheid
De innerlijke glimlach om vriendschap te sluiten met de diepere intelligentie in het
lichaam
De helende geluiden om energetische en emotionele belasting los te laten.
Het openen van de 5 ‘prenatale poorten’ in de buik: de oerbron van de 5
elementen
Alchemy van het oer yin en oer yang in iedere persoon: we transformeren in de
diepte.
Spelen met taalpatronen zodat we het ego van degene waar we mee werken
omzeilen en de helende kracht van het onbewuste geactiveerd wordt.
(conversationele hypnose in een therapeutische sessie)

Inschrijvingsgeld €420 btw inbegrepen – inclusief Deelnamecertificaat

