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Evaluaties cursussen
Cursus “Ontwikkel je Intuitieve Vermogens”
“Ik heb veel geleerd. Op het gebied van intuïtieve ontwikkeling heb ik geleerd te vertrouwen op mijn innerlijke stem
en dat zo’n stem normaal en goed is. Tijdens de lessen is er ruimte voor het stellen van vragen en het is fijn dat er
tijd wordt genomen om te discussiëren over dingen. Fijne afwisseling van theorie met praktijk. Meditaties waren erg
fijn en leerzaam. Het voelt alsof de cursus erg goed in elkaar is gezet. Logische opbouw en fijne manier van
uitleggen. Ook deze cursus was niet zweverig. Ik vind dit een fijne combinatie van spiritueel bezig zijn, maar nog wel
met beide benen op de grond. Aarden, luisteren naar je innerlijke stem etc. Het was ook fijn dat de onderwerpen
even werden herhaald. Zo blijven de dingen die je leert ook het beste hangen. Kortom, een fijne omgeving, goede
uitleg, fijne groep, veel ruimte om met andere cursisten te praten en persoonlijke dingen te bespreken. Je voelt je
thuis binnen de cursus. Heeft vooral te maken met jou als docent en persoon. Bedankt, Liza.
“Hele mooie cursus met leuke en gezellige en ook serieuze momenten. Ik ben erg gegroeid in deze cursus en ben blij
dat ik er nog net tussen kon komen. Ik heb veel geleerd in de 5 lessen en blijf leren. Mijn intuïtie is enorm gegroeid
en ik sta nu sterker achter mijn beslissingen. Ik kan nu ook beter vertrouwen op mijn intuïtie. Ik kan dingen beter
aanvoelen. Energetische bescherming is fantastisch om te leren en er mee te werken bij mezelf en bij anderen.
Meditaties en contact maken met de kosmos, het hogere vind ik echt geweldig en wil dat blijven doen. Je
trillingsniveau gaat omhoog met deze cursus en contact maken gaat nu sneller en gemakkelijker. De cursus is goed
te volgen en het is fijn om het onbekende op deze manier te begrijpen. Dank je wel, Firoza.
“Erg leuke en leerzame cursus! Het heeft mij nieuwe inzichten gegeven over mijn eigen gebruiksaanwijzingen in het
energetisch systeem. Ook het op een juiste manier voeden van mijn energetisch systeem en alles wat niet zichtbaar is
en onderdeel van mij is. De cursus geeft mooie handvatten die concreet zijn. Door de gelegde basis in de cursus leer
je om te gaan met je eigen leerlessen en middels allerlei oefeningen onder andere te aarden en energetisch te
versterken en hoe je je systeem verder krachtiger kunt maken. Ik kan iedereen aanraden deze cursus te volgen!”
Bedankt, Bianca.
“De cursus heeft mij veel kennis verschaft over hoe het energetisch systeem in elkaar zit. De oefeningen zijn een fijne
en nuttige afwisseling en zeker effectief. Het lezen van foto’s vond ik bijzonder. Daar valt veel uit te halen. Bizar
gewoon! Werken met 5 elementen vanuit de chinese geneeswijzen moet ik me nog verder eigen maken.
Bedankt voor 5 bijzondere dagen!” Carola
“De cursus heeft mij de nodige tools gegeven om mijn energetisch systeem te versterken, patronen te doorbreken,
te aarden en Yin/Yang te balanceren. Door de cursus ben ik ook geïnspireerd geraakt kennis uit eerder opgedane
cursussen weer in praktijk te brengen. Deze cursus geeft inzicht in energetische processen en de oefeningen dragen
eker bij aan spirituele groei en balans. Zeker de moeite waard!”
Richmond
“De cursus heeft mij rust, begrip voor mezelf en meer kennis en inzicht gegeven over het energetisch systeem.
Ik heb de nodige handvatten aangereikt gekregen middels oefeningen hoe het energetisch systeem te versterken.
Heel blij dat ik zoveel heb mogen leren. Bedankt, Angela”
“
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Grote veiligheid tijdens de cursus ervaren. Kracht van etherische versterkingsoefeningen.
Interessante reacties medecursisten. Anders naar voedsel gekeken tijdens de cursus.” Bedankt. Aegir van de Loo
Ik heb het gevoel sterker in mijn schoenen te staan. Energetische oefeningen werken voor mij heel goed. Ik vind ze
prettig om te doen. Vooral de aardingsoefening en de aurareiniging maken mij rustig en sterk. Ik let meer op de
voeding die ik naar binnen krijg. De cursus geeft veel energie. Alice
Heb met de cursus het volgende bereikt: Verfijning van waarneming. Belang van voeding leren waarderen.
Opladen van het etherisch systeem. Extra aarding met de aurabeschermer. Zeer waardevol. Annette.
De cursus heeft mij het volgende gebracht: Krachtiger geworden in het intuïtiever in het dagelijks leven betere
beslissingen te nemen. Ik heb meer energie en voel me geestelijk sterker. Aanvulling kennis van voeding, waarmee ik
al mee bezig was. Ik doe de dingen meer vanuit mezelf, natuurlijker, minder strak op zelfdiscipline. Joost
Dankzij de cursus heb ik geleerd dat je je kracht niet alleen uit voeding haalt, maar ook uit Chi. Ik heb veel
oefeningen aangereikt gekregen om mijn energetisch systeem te versterken. Ik heb geleerd hoe de aura in elkaar zit
en hoe je een reading kunt doen met foto’s van levende en overleden personen. In groepsverband heb ik meer
vertrouwen leren krijgen in mijn intuïtie en hoe ik beter moet aarden.
Bedankt en groet, Nina
Erkenning van de energetische dimensie van het leven. De cursus gaf mij het gevoel dat ik er mag zijn zoals ik ben en
me niet hoef te verdedigen daarvoor. Vertrouwen te hebben in mijn intuïtie. De aurabeschermer geeft mij veel rust.
Loes Gort
“Een mooie cursus, die vanuit verschillende kanten de intuïtieve ontwikkeling belicht. Het is fijn dit in groepsverband
te doen en van elkaar te leren. Elkaar te inspireren onder de bezielende leiding van Michael”. Carolien
“Ik ben dankbaar dat ik de mogelijkheid heb gehad deze cursus te doen. Het is iets waar ik altijd naar op zoek ben
geweest. En dit was voor mij het juiste moment om de cursus te doen en te krijgen van de juiste persoon. Zelf vind ik
het moeilijk om me open te stellen voor mensen en te verbinden. Tijdens de lessen leerde ik erg veel. Ik voel me veel
sterker. Vergeven gaat beter. Loslaten gaat beter. Iedereen zegt dat ik ben veranderd. Mijn intuïtie is ook sterker
geworden. Ben hierdoor een beter mens geworden door de cursus. Thanks to you. Monica
“Ik vond alles van de cursus heel interessant. Ik heb zeker veel geleerd, veel opgestoken, maar vooral mijn
gevoeligheid terug gekregen. Ook meer rust en balans in mezelf. Ik straal weer en mensen zien dat. Vaak pas ik de
aura reinigingstechnieken toe op mijn klanten als ik ze masseer. Ze vinden dit heel apart. Ik blijf je lessen volgen
Michael. Love your soul. Bedankt. Marynka
“De lessen waren voor mij belangrijk om me verder te ontwikkelen en te begrijpen dat er meer is dan wat je ziet en
voelt. Wat ik heb geleerd is om bewuster en respectvoller om te gaan met de energie om ons heen. Dankbaar en
nederig te zijn voor alles wat leeft en in harmonie te leven met mezelf en met iedereen om me heen.“ Hermien
“Allereerst wil ik je bedanken voor de mooie cursus. Ook bedankt voor de groepsenergie die als verbonden voelde. Ik
ben in dit cursusjaar veel meer in mijn kracht komen te staan, waardoor ik nu veel beter knopen kan doorhakken en
meer voor mezelf kan zijn.” Monica

“Belangrijk in de cursus vind ik dat ik een enorme ontwikkeling heb mee mogen maken, maar ook heb gezien bij mijn
mede cursusgenoten.” Gea
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Cursus “In verbinding met jeZelf”
“Fantastische cursus. Ik heb er heel veel van geleerd. Ik herken veel dingen die in de cursus waren besproken in mijn
dagelijkse leven. Ik kan nu problemen, conflicten, emoties met mensen een plaats geven. Deze cursus heeft mij een
soort houvast gegeven. Het blijft moeilijk in cirkel 2 te stappen, los te laten en verder te gaan met het leven. Maar het
proces is een stuk duidelijker geworden dan voorheen. Ik zou de cursus graag opnieuw willen doen met wat meer
levenservaring, omdat ik sommige onderwerpen die aan bod kwamen nog niet helemaal goed begreep en hierdoor
onvoldoende in mijn leven kon toepassen. Ik vond het heel fijn dat de cursus niet “zweverig” was. Goed evenwicht
tussen de spirituele wereld en de aardse wereld. Ik raad deze cursus ook aan, aan mijn omgeving. De cursus is voor
beginners goed opgebouwd. Duidelijk uitgelegd. Ruimte voor discussie en veel persoonlijke aandacht. Fijne docent
met humor. Bedankt, Liza.
Deze cursus is een fijn en goed moment om stil te staan bij het leven en wat je tot dusver hebt geleerd in je leven.
Veel heb ik los kunnen laten. Ik heb alles omgedraaid naar het positieve en de nagatieve momenten in mijn leven
bedankt, want het heeft mij veel geleerd. Het heeft mij liefde, geluk, vertrouwen, hoop, voorspoed, echte vriendschap
en gezondheid laten zien en voelen. Ik heb leren vergeven en mijn krachten teruggehaald. In deze cursus word je
goed begeleid en bijgestaan door Michael. Dit was een leuke 10 maanden met een leuke groep. We hebben fijne en
heftige momenten, lief en leed gedeeld met elkaar. Ik ga de groep missen. Michael, bedankt voor je tijd, uitleg,
geduld en gezelligheid. Dichter bij mezelf, Firoza.
Hallo Michael,
Het is niet makkelijk om een evaluatie formulier in te vullen, wanneer ontzettend veel in dat jaar is gebeurd. Ik zei het
al, de verandering is aan de gang gezet. Door de cursus ben ik op een frequentie gekomen waarop ik de milde
levenslessen heb mogen ervaren en de nodige inzichten heb mogen ontvangen. Daardoor voel ik me steeds meer in
balans , rustig en kreeg een gevoel dat niets onmogelijk is. Tegelijkertijd is het gemakkelijker te accepteren als er
dingen niet gaan hoe ik het wil, omdat ik waarschijnlijk een andere weg in moet slaan om weer iets nieuws te leren.
Het brengt me iedere keer nieuwe inzichten waardoor ik steeds sneller en verder kom.
Laatste tijd heb ik gemerkt dat mensen mij graag opzoeken om van mijn rust en balans te kunnen genieten, graantje
mee pikken. Ik ben meer tot rust gekomen, heb meer vertrouwen in mezelf waardoor ik nu bepaalde personen in
mijn leven of praktijk aantrek. Ben in verbinding met mezelf gekomen en dat maakt de verbinding met anderen ,
waar ik niet zonder kanbfijner, kleurrijker en plezieriger. Dagelijks met passie. Patronen zijn doorgebroken.
Ik heb me verstand in dienst van mijn gevoel gesteld. Het gevoel geeft mij de richting aan en het verstand bepaald
alleen het moment wanneer het verstandig is actie te ondernemen. Da's precies intuïtief handelen. Ik vond de kalmte
om te accepteren wat ik niet kan veranderen, ik vond de moed om te veranderen wat ik wel kan veranderen en de
wijsheid om tussen die twee het verschil te kennen. Dankjewel Michael! Marynka
De cursus heeft mij zeker dichter bij mezelf gebracht. Ik ben veranderd in positieve zin. Ook in relatie tot mijn familie,
vrienden en kennissen die hebben het allemaal opgemerkt. Door de SCHEMA'S heb ik veel inzichten gekregen over
mezelf en anderen. Ik begrijp nu waarom de ander is zoals hij is. En dat de vastgeroeste patronen mij in de ban
hielden. Maar als je teruggaat en ernaar kunt kijken en ermee kunt dealen lost de roest op en komt er weer
beweging in. Hierdoor heb ik ook geleerd om inzicht te krijgen naar de behoeften van mijn dochter en kleindochters
om een betere moeder en grootmoeder te zijn. Hopelijk zullen zij geen last ondervinden van schema's die ik heb
aangedaan. Zelfs ben ik helemaal geen GROEPSMENS maar dankzij de groep heb ik heel veel geleerd van hun
verhalen. Ik ben dus wel iemand die leert van andermans verhalen en dat krijg je er dus extra bij. Mijn Icing on the
cake was de "Liefdessessie " zo éën moet iedereen ervaren het heeft mijn zelfbeeld enorm opgekrikt en heeft mijn
liefde voor mezelf doen ervaren. Deze sessie vooral in de cursus houden. Monica
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Deze cursus is voor mij op het juiste moment op mijn pad gekomen. In het begin was ik wel huiverig om mezelf open
te stellen in groepsverband. Achteraf is dit juist de kracht geweest. De groep heeft mij inzicht en kracht gegeven om
met bepaalde zaken om te gaan. Het herkennen van bepaalde patronen en technieken toepassen om deze patronen
te kunnen doorbreken. Ik heb geleerd om me kwetsbaar op te stellen door verdriet te erkennen en een plek te geven
zodat ik weer in mijn kracht kon komen en weer plezier kon hebben in het leven. In ieder geval heb ik nu de
bewustwording dat verandering een proces is waar tijd overheen gaat. Dankzij de cursus voel ik me een stuk steviger
in mijn leven staan. Ook mensen om me heen zeggen dat ik meer straal. Dit alles heeft een positieve ontwikkeling op
mij en mijn gezin. Bedankt, Bryan
Ik ben met de cursus gestart in de hoop meer inzicht te krijgen in mezelf zodat ik meer van mezelf kon houden en
alles om me heen en in mezelf meer kon gaan waarderen. Ik heb deze doelen behaald. De cursus helpt je op weg
naar een nieuw begin. De groep voelde vertrouwd. Ik heb me kunnen openstellen. Daar was namelijk ruimte voor.
Monique
Ik ben mezelf meer bewust geworden van waaruit mijn gedragingen ontstaan en mijn reacties naar anderen toe.
Bijvoorbeeld dat boos worden een uiting is van controle willen houden. Het groepsproces heeft gezorgd voor
herkenning wat een positief effect op mezelf heeft gehad. Het feit dat je met anderen ervaringen kunt delen, dingen
waar je tegenaan loopt bevordert je eigen ontwikkeling.
Ik vond de cursus erg leerzaam en je wordt aan het denken gezet. Dat is een eerste stap naar verandering. Sabitrie
Ik ben me bewust geworden van mijn schema’s, verlatings-/bindingsangst en kan nu ook verklaren waar het vandaan
komt. Kan nu ook beter loslaten en zie het leven als een film. Mensen die je ontmoet in je leven zijn er om je bewust
te maken van je levenslessen en om spiritueel verder te groeien. Ik kan steeds meer mijn grenzen aangeven en beter
opkomen voor mezelf. Oefeningen zijn mooi en nuttig! Monique
Bedankt voor deze mooie leerrijke cursus die jij met je kennis en gave zo duidelijk aan ons hebt weten over te
brengen. Het heeft mij in vele opzichten letterlijk dichter bij mezelf gebracht. Ik mag zeggen dat ik steviger in mijn
kracht sta. Ik heb zo een rust in mij gekregen waardoor ik nu dingen los kan laten in plaats van deze als bagage in
mijn leven mee te dragen. Ik voel me stukken lichter, mijn dank hiervoor! Ik neem ook nu sneller een beslissing dan
voorheen en sta open voor het leven. Als mens denk je dat het best wel goed gaat in het leven, maar toch op een of
ander manier ontstaan er blokkades. Dat is dan het moment om in verbinding met jezelf te komen onder begeleiding
van een trainer die de kennis en gave heeft jou te helpen in het doorbreken van vastgeroeste patronen. Michael, dat
jij je kennis en gave met velen mag delen. Bedankt! Monica D.
“Mooi om in groepsverband in verbinding te komen met jezelf. En dan te leren voor jezelf op te komen niet
egoïstisch is”. Carolien “
Deze cursus heb ik als zeer verrijkend ervaren. De opbouw was goed en door het kleine aantal deelnemers was er
ook heel veel aandacht en begeleiding. De cursus geeft heel veel handvatten om te werken aan en bewust te worden
van vastgeroeste patronen en eigen opgelegde grenzen en beperkingen.” Bedankt! Hilde
“Lieve Michael. Allereerst bedankt dat je in mijn leven bent gekomen. Je hebt met deze cursus mijn ogen geopend
voor heel veel zaken die ik eerder niet zag. Heb veel nieuwe dingen geleerd. Ik begrijp nu hoe het ego werkt en hoe
ik ermee kan leren omgaan. Verder, waarom ik bepaalde vastgeroeste gedragspatronen heb en hardnekkig kunnen
zijn om te veranderen. Heb ook geleerd meer van mezelf te houden. Moet verder werken aan het stellen van grenzen
voor mezelf. De techniek van het loslaten met 2 cirkels blijf ik doen. Die is super. En natuurlijk loslaten.” Ela
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