Michael Dawood
Praktijk voor Healing & Coaching

6-daagse cursus

‘In verbinding met jeZelf & (Zelf)healing’
6 les & healing dagen op zondagen
22 september 2019 – 12 januari 2020
Centrum Djoj in Rotterdam
Om vanuit je authentieke kracht te leven, is het van belang dat je verbinding maakt met jezelf. Niet met wie je denkt te
zijn, maar wie je daadwerkelijk bent. Van daaruit kun je stil staan hoe een betere verbinding te kunnen maken met jezelf.
In deze cursus gaan wij met verschillende disciplines werken d.w.z met sjamanistische technieken, shiatsu, bloesem
en cranio sacraal therapie, chakra en aura reparatie en klassieke homeopathie om de fysieke, mentale, etherische,
emotionele en zielelaag te healen. Hiermee worden acute en chronische klachten in lichaam, geest en ziel genezen.
Wij gaan in op hardnekkige karaktertrekken of patronen, die je in de weg staan om goed te kunnen verbinden met jezelf.
En dat gebeurt al bij de geboorte. Door de geboorte op sjamanistische wijze opnieuw te ondergaan kun je het oude
loslaten en op een nieuwe manier in het leven komen te staan. Verder gaan wij in op negatieve verbindingen op de
familielijn die van invloed zijn op je leven en deze verbreken. Wij gaan ook je eigen krachten terughalen vanuit situaties
of mensen die je pijn en verdriet hebben bezorgd in je leven en deze loslaten. Verder gaan wij met EMDR aan de slag
gaan om de emotionele lading van negatieve gebeurtenissen in je leven te neutraliseren.
Tot slot gaan wij emotionele blokkades in je lichaam opsporen en opruimen die tot acute en/of chronische klachten
hebben geleid in lichaam geest en ziel. Aan het einde van de cursus ben je na dit zuiveringsproces in staat zijn een
betere verbinding te maken met jezelf vanuit wie je daadwerkelijk bent.
Deze cursus is vooral praktisch opgezet. Je krijgt in elke les eerst theorie die aansluit op de healing praktijkmiddag.
De groep bestaat uit max 10 personen. Ik vind het belangrijk dat ik iedereen persoonlijke aandacht kan geven en
hem/haar op het spirituele pad van heling te mogen begeleiden. De cursus bestaat uit 6 lesdagen en is gemiddeld
1 keer in de maand op een zondag van 10:00 tot 17:00 uur.
Ervaringen van deelnemers aan mijn cursussen kun je lezen op de www.dawoodhealingencoaching.nl.
Lesdata

Zondag: 22 sept – 13 okt – 3 nov – 24 nov – 15 dec 2019
en 12 jan 2020

Locatie

Centrum Djoj Rotterdam

Tijd

Van 10.00 tot 17.00 uur. Lunch zelf meenemen.

Kosten

Het totale cursusbedrag voor 6 lesdagen is 600 euro.
(Gespreid betalen in 2 termijnen is mogelijk). Kosten kun je
gedeeltelijk vergoed krijgen via je zorgverzekeraar als je een
aanvullende verzekering hebt op alternatieve geneeswijzen

Aanmelden

Graag bellen met Michael Dawood op 06 – 1000 10 67 of mail naar info@dawoodhealingencoaching.nl
Aanmelden kan tot 15 sept 2019

Michael Dawood
Spiritueel Coach & Trainer
Psycholoog & Natuurgeneeskundig Healer

Putselaan 152 D
3074 JG Rotterdam
www.dawoodhealingencoaching.nl

06 - 1000 10 67

