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Privé opleiding Klassieke Kabbalah
Astro-kabbalistisch consult en hierop gebaseerde (relatie)coaching.
Klassieke Kabbalah en Leiderschap.
Klassieke Kabbalah in functie van de integere concretisering van projecten.
Klassieke Kabbalah en het uitdiepen van je levensthema aan de hand van
diverse types symbolische kaarten, ook in combinatie met je geboortehoroscoop.
Klassieke Kabbalah en (Esoterische) Psychologie en Vibrational Healing.

Astro-kabbalistisch consult op afspraak
duur 3 uur (Taal: Nederlands of Engels )

Je horoscoop geïntegreerd met de Levensboom van Klassieke Kabbalah, om je Levensopdracht,
mogelijkheden en ʻleerpuntenʼ helder te krijgen en concrete kansen tot Zelf-realisatie te
her-kennen.
Werkend met 27 jaar ervaring Astrologie en 24 jaar ervaring Qabalah en Klassieke Kabbalah
(Toledo/Cordovero Traditie).
Voor privé- en existentiële vragen, voor project, organisatie of onderneming.

Privé coaching met Levensboom en Jakobsladder als sacrale ʻWeg-wijzersʼ
Voor wie op een kruispunt van Wegen staat

Privé en/of beroepsmatig, in functie van de eigen specialiteit, voor ieder creatief Mens,
leidinggevende (starter, doorstarter of ervaringsdeskundige), manager, ondernemer, coach,
politicus, projectleider, psycholoog, pedagogisch medewerker, heler, .....

Specifieke toepassingen:
. kabbalistische geleide visualisaties, voor jou ʻop maatʼ ontvangen en ontworpen, i.f.v. een te
bespreken coachings- en/of levensthema

. contact herstellen en/of de tweerichtingscommunicatie verbeteren met je Maggid, je Gids(en)
en/of andere ʻCompanions in the Lightʼ

. kabbalistische zielereading en (vibrational) healing volgens de sacrale geometrie van de
Levensboom en/of Jakobsladder, mede dankzij klank-, trilling- en kristalbewustzijn.

Intentie:
Groei en ont-wikkeling naar ʻMaturity Of Mindʼ, d.i. een ge-aarde en tegelijk geleide levenswijze,
aangepast aan de frequentie van deze 21ste eeuw, gebaseerd op kabbalistische inzichten - en
mede praktisch geïnspireerd door de tijdloze en universele spirituele levenswijsheid van
Dag Hammarskjöld, mystiek cosmopoliticus.
Werkend ten bate van de wereldgemeenschap en de evolutie van de Mensheid.
Met aandacht voor het belang van ʻDiscipline of the Mindʼ (D.K.) binnen jouw scheppende
gedachtekracht, zodat je bewust, gericht en integer aan het werk kunt gaan binnen de harmonische
Orde in het Universum, helder weergegeven door Levensboom en Jakobsladder.


