Verdiepende Energetische Reis
Je hebt interesse of je gaat graag met mij mee op reis, maar je hebt nog vragen... dat begrijp ik volledig!
Lees verder mijn antwoorden op de tot nu toe veel gestelde vragen :)
Hoe groot zijn de groepen? De reis gaat beginnen met een minimum van 6 deelnemers. Het maximum is afhankelijk van de locatie. Mijn
voorkeur is voor intieme groepen, een maximum van 10 deelnemers, met veel persoonlijke aandacht.
Moet ik in één keer betalen? Dat kan en mag wel. Ik kan me echter voorstellen dat niet iedereen de kosten in één keer kan betalen. Het
kan ook in 4 termijnen. In uitzonderlijke gevallen is betaling per reisdag ook mogelijk. Informeer jezelf ook over gedeeltelijke vergoeding via de
aanvullende zorgverzekering, via je werkgever of via de belastingdienst.
Hoeveel tijd mag ik ervoor reserveren? Hoeveel tijd je erin wil investeren, bepaal je natuurlijk zelf. We verdelen deze reis in kleine
etappes. Vooraf aan iedere etappe ontvang je van mij de uitgebreide theorie. Om stressloos te reizen, raad ik je aan om dit vooraf door te
lezen en door te voelen. Wat resoneert met mij en wat triggert mij? Wil je professioneel werken met de aangeboden kennis, methodieken en
materialen dan mag je ook tijd reserveren om te oefenen zodat je er jouw eigen waarheid van gaat maken. Klopt het voor jou en ben je ermee
congruent dan klopt het ook voor jouw klanten en kun je dit moeiteloos uitdragen. Het is dus handig als je er iedere week minimaal een uur
aan kunt besteden om praktisch te oefenen.
Welke materialen krijg ik erbij en waarmee werk ik? Je ontvangt een map met zeer uitgebreide informatie, uitgeprinte werkmodellen /
protocollen en aanvullende testlijsten. Naast de testlijsten maak je gebruik van de aanwezige aanvullende testfilters en testsets. Indien deze
manier van werken je aanspreekt, kun je beslissen welke testsets voor jou toegevoegde waarde hebben en deze bestellen. Enkel met de lijsten
werken kan ook! Testsets zijn niet in de prijs inbegrepen en verschillen in prijs. Ik help je er graag bij om een passende keuze te maken.
Wie zijn mijn medereizigers? Ongeveer de helft van de reizigers die zich bij mij tot nu toe hebben aangemeld doen aan deze reis mee als
aanvulling op hun bestaande professionele kennis als therapeut / coach. Evenzoveel mensen willen vanuit hun interesse meer kennis en
verdieping in de wereld van energetisch testen en holistische vitaliteit en volgen daarom deze reis. Sommigen reizigers weten nu nog niet wat
ze ermee willen doen en dat is ook helemaal goed. De intentie om het beste voor jezelf uit deze reis te halen, is een welkome basis.
Ik heb al een praktijk, hoe past deze reis daar in? Tijdens deze reis leer je een duidelijk systeem dat als aanvulling op jouw bestaande
kennis of juist als een kapstok mag dienen om ook andere manieren van werken onder te hangen. Zo ontstaat jouw unieke en ideale manier
van werken, met jouw unieke aanbod. Ik doe mijn best om je hierbij te ondersteunen.
Heb ik voorkennis of een vooropleiding nodig? Je bent al precies goed zoals je bent met al jouw wijsheid van NU. Je hebt een open
houding en beheerst een zichtbare energetische testmethode, meer is niet nodig om te starten. Heb je dit laatste nog niet en wil je toch mee
doen, dan kun je eerst een dag “Werken met de Biotensor, energetisch testen” volgen, zodat jouw hart een sprongetje kan maken in de
wereld van verwondering en verbinding.
Komt er nog een vervolg hierop? Hoe meer je leert, hoe meer je beseft hoe weinig je weet… dat is inmiddels mijn ervaring. In een paar
maanden of in een jaar kunnen we onmogelijk alles ontdekken. We bespreken wel tijdens deze reis de mogelijkheden voor verdieping die ik je
kan aanbieden. Dit kunnen onderwerpen of werkgebieden zijn die jouw interesse hebben of passend zijn bij jouw persoonlijke situatie of jouw
doelgroep. Ik adviseer je ook graag als je elders jezelf verder wil laten ontwikkelen.
Waarom zou ik deze reis met jou mee maken Ela? Iedereen kan voor zich zelf een antwoord invullen. Mijn antwoord is “Omdat jij en ik
het meer dan waard zijn om ons te verwonderen en te verbinden in de wereld van Energie, Licht en Aandacht!". Voor mij staat deze 12 daagse
reis voor persoonlijke en professionele groei. Energetisch, emotioneel, spiritueel maar ook fysiek en aards gecombineerd met jouw en mijn
humor en een open houding! Energetisch Werken & Energetisch Weten, een cadeautje voor jezelf! Wij zijn het waard!

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
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