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Integrale Therapie, Natuurgeneeskundige Therapie, Neuro Emotionele Integratie Therapie, INTEGRA Therapie, Energetische Therapie 
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Verdiepende Energetische Reis 

 

             INCHECKEN              

Wat fijn dat we samen gaan reizen!  

Je kunt jouw deelname aangeven door een mail te sturen naar:  reis@elavissers.nl ; vermeld hierbij jouw naam en telefoonnummer en waar 

en op welke dag van de week je wil starten. Ik neem daarna contact met je op. 

Ben je serieus geïnteresseerd maar past dit nu nog niet in jouw planning, laat me dat ook weten zodat ik je op de hoogte kan houden van 

nieuwe data.  

             REISKOSTEN              

Jouw vrijheid en investering. Alles is energie, geld en tijd ook. Jij investeert als particulier € 111,- per dag en als professional € 135,- per dag. 

Met deze complete 12 daagse reis investeer je in jouw persoonlijke groei € 1332,- inclusief btw. Als professional investeer je in deze reis 

€ 1339,- exclusief btw.  

Jouw investering bestaat in mijn wereld vooral uit jouw tijd en jouw aandacht. Tijd om achtergrondinformatie door te lezen en te doorvoelen, 

tijd om samen met jouw medereizigers te oefenen, tijd om te leren door veel te doen en veel te integreren in jouw eigen waarheid. 

Tijdens deze reis ontvang je een volledige werkmap, werkmodellen, testlijsten, groei- en huiswerkopdrachten; een lunch, koffie, thee en water, 

fruit, snacks en versnaperingen gedurende de dag; en natuurlijk een certificaat. 

Ben je serieus geïnteresseerd maar past dit nu nog niet in jouw financiële planning, laat me dat ook weten zodat we samen kunnen kijken wat 

voor jou de beste betaal- en vergoedingsmogelijkheden zijn.  

 

             REISTIJDEN              

We starten iedere reisdag om 9:30 en eindigen om 16 uur. 

 

             LOCATIES & REISDAGEN              

Overasselt - vrijdag groep start op 04/02/2022  en sluit deze reis feestelijk af op 09/12/2022. 

Overasselt - zaterdag groep start op 05/02/2022 en sluit deze reis feestelijk af op 10/12/2022. 

Mechelen (Li) - donderdag groep start op 10/03/2022 en sluit deze reis feestelijk af op 15/12/2022. 

Hellevoetsluis - weekend groep start op vrijdag 12/03/2022 en sluit deze intensieve reis feestelijk af op zaterdag 16/07/2022. 

Een locatie in het noorden van het land wordt ingepland bij voldoende interesse, dus laat het me weten als dit bij je past       

 

             

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              

 


