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Verdiepende Energetische Reis 

Waarom ga ik op energetische reis, en ga jij met mij mee? 

Ik heb me altijd vol passie bezig gehouden met coaching en therapeutische sessies voor particuliere cliënten. Begeleiden van bewustwordings- 

en veranderingsprocessen is duidelijk mijn missie. Tijdens kennisoverdracht aan groepen als docent en trainer voel ik me als een vis in het 

water. Samen buiten de lijntjes kleuren en nieuwe mogelijkheden ontdekken is fantastisch. Uitwisseling met en waardering van cliënten en 

cursisten heeft ervoor gezorgd dat ik nog meer ging nadenken over hoe ik een bijdrage kan leveren aan de gezondheid en het geluk van een 

ander zodat nog meer mensen de regie in eigen handen kunnen nemen ten aanzien van hun welzijn en vitaliteit. Ik ging mijn reis van de 

afgelopen jaren analyseren, trechteren wat waardevol kan zijn voor een ander en op basis daarvan ontstonden nieuwe bijzondere reisplannen.  

Reizigers dat zijn wij, zo zie ik mezelf in ieder geval wel. Ik nodig je uit om met mij mee te gaan. 

Ja, ik ga op reis, en het gaat mij niet om de bestemming aan het einde maar om de beleving, verbinding en verwondering onderweg. Mocht je 

na het lezen van deze (wellicht iets te lange) beschrijving reiskriebels krijgen, dan nodig ik je van harte uit om met me mee te gaan op reis. 

Samen ontdekken we nieuwe landschappen in de wereld der verwondering. We nemen onze biotensors als wegwijzers mee op reis, ons 

onderbewuste wijst ons de weg! We gaan ons onderbewuste coachen of wellicht gaat ons onderbewuste juist onze bewuste delen coachen…  

    Mag ik meer met je delen over de reis? Iedere dag opnieuw ga ik op reis, ontdek ik nieuwe mogelijkheden en laat ik me verwonderen in de 

wereld van energetisch werken... Energie… Liefde … Aandacht... Ooit zei onze Emma dat mijn voornaam hier voor staat. Ik kan hier natuurlijk 

van alles van vinden, er een oordeel over hebben en vele andere woord combinaties bedenken maar waarom zou ik, ik kan ook dit mooie 

compliment van onze dochter accepteren als mijn kracht en er naar leven, dit verder uitdragen … 

     Reis jij met mij mee? Wens jij jezelf verder te verdiepen in de materie van energetisch werk om persoonlijk en/of professioneel te 

groeien? Gun jij jezelf deze reis vanuit liefde en aandacht, met positieve energie door mij samengesteld? Gedurende deze reis leer je met 

behulp van jouw innerlijk weten, jouw biotensor en de door mij verzamelde informatie, lijsten, overzichten en werkmodellen jezelf beter 

kennen. Je leert onderscheid te maken tussen gewenst en ongewenst gevoel, gewenst en ongewenst gedrag en je leert ook anders om te gaan 

met belemmerende overtuigingen en (overgenomen) denkpatronen. Want, wat hoort eigenlijk bij jou en wat niet, wat dient jou en wat niet 

meer, zodat je steeds zuiverder vanuit jouw bron je volledige potentie leert te gebruiken voor jezelf en jouw omgeving. 

     Direct en vanaf dag één toepasbaar! Tijdens deze reis leer je onverwerkte conflicten en emoties te vinden achter fysieke klachten of 

functionele blokkades. Je leert ze herkennen, erkennen, accepteren en ... bewust loslaten. Handige verdiepende werkmodellen helpen je om 

stap voor stap jouw weg te verhelderen. Je leert dat wat helpend is om negatieve emoties, overtuigingen en programma’s te achterhalen en 

inzicht te krijgen in jouw persoonlijke problematiek. Je leert ook praktisch welke interventies je kunt toepassen om een gewenste verandering 

in gang te zetten. 

     Voor jezelf en voor een ander. Natuurlijk is deelnemen aan deze reis een mooie manier om jezelf te ontwikkelen en persoonlijk te groeien. 

Wat je leert kun je echter ook direct als een mooie aanvulling of een extra stuk gereedschap in je bestaande of toekomstige praktijk gebruiken. 

     Mijn vrijheid en investering. Afgelopen jaar heb ik mijn tijd geïnvesteerd om dat wat “handig, praktisch en toepasbaar is” in dit traject uit 

te werken. Net als in mijn individuele praktijkwerk heb ik nu ook voor jou en voor dit traject vele methodieken met elkaar verbonden en in een 

nieuw jasje verpakt. Ik heb niets uitgevonden, alles bestaat immers al. Ik zie mijn rol als jouw facilitator bij herzien, herontdekken, 

herverbinden en herinneren… en dat alles met behoud van jouw en mijn vrijheid en authenticiteit. Om mijn vrijheid in doen en beleven te 

behouden, kies ik er nu voor deze reis als therapeutisch traject voor particulieren en/of coaching traject voor ondernemers aan te bieden. Voel 

of een van deze wijzen met jou resoneert. 

     Het is echt voor iedereen. Voor eenieder die open is om in gesprek te gaan met zijn eigen lichaam, zijn onderbewuste, zijn ziel…  

Voorafgaand aan deze reis heb je al een eendaags uitstapje met mij samen beleefd en het lukt je nu om naast jouw innerlijke kompas ook de 

biotensor te gebruiken. Deze zichtbare testmethode helpt je verder om de wijze lessen in de wereld van energie, licht en aandacht te 

onderzoeken en te ontdekken. Tijdens deze reis gaan we ons iedere keer steeds verder, dieper en intenser verwonderen.  

             

Laat het bezinken en laat me weten, via reis@elavissers.nl , wat je er van vindt of reserveer alvast jouw plaats!  
Je hoeft nu nog niets te betalen:) maar we weten dan zeker dat we elkaar in de toekomst ont-moeten! 
Mooi Mens, Ik wens je een goede reis vol liefde en licht in jezelf en om je heen, in verbinding, vol verwondering spiritueel en aards!  
 
Warme groet in Licht en Liefde ook namens Jos, Emma en onze poezenfamilie, 

             Ela              


