
  Wil je kennismaken met 8 gastsprekers en hun manier van helen?   Kom dan naar 

 de introductie en de start van de inschrijvingen van het programma 2021-2022 op: 

          zaterdag 18 september 2021, 15u – 17u (5 euro inkom) 
                                   In ‘t Mooi Alternatief - Kasteeldreef 2 - 3390 Houwaart 

 

          8 ingangspoorten tot vrijheid en heling / 8 avonden (van 19u30 tot 22u30): 

Fysiek 

Craniosacraal 
Leen Haagdorens 

28 oktober 2021 

Vrije stroming creëren in alle lichaamsstructuren door 
zachte aanraking.  
Subtiele aandacht en contact geven je lichaam ruimte 
om zelf een nieuw evenwicht te vinden.  

Biodanza 
Fabienne Peeters 
25 november 2021 

Biodanza versterkt je zelfbeeld, het nodigt je uit om je 
leven in eigen handen te nemen. Biodanza vergroot je 
geluksgevoel, je levensvreugde stroomt en je veerkracht 
neemt toe. 

Emotioneel 

Bachbloesems 
Tine Lemmens 

23 december 2021 

Bachbloesems zijn vloeibare extracten van planten die je 
emotioneel terug in balans brengen. Bachremedies 
kunnen negatieve emoties ombuigen in hun positieve 
pool; bv van paniek naar moed. 

Feng Shui 
Maggie Nauwelaers 

27 januari 2022 

Tibetaanse Feng Shui is een praktische, eenvoudige, 
eeuwenoude wijsheid die ons leert hoe we onze woning 
harmonieus vorm kunnen geven, met onmiddellijk 
positief effect op alle gezinsleden.  

Mentaal 

Vergiffenis 
Tia De Wannemaeker 

24 februari 2022 

Geen betere reset van je mind dan je oordelen 
over anderen en jezelf te herzien en te accepteren 
dat iedereen in wezen onschuldig is . 
Vergeving schenken is een keuze en een wilsdaad 
die jezelf bevrijdt van oude kwetsuren.   

Karma-astrologie 
Christine Symons 

31 maart 2022 

Met karma astrologie gaan we, uit vorige 
incarnaties, na wat vandaag nog een impact heeft 
in je leven; antwoorden waarom je soms nu geen 
mentale en innerlijke rust kan vinden.  

Astraal 

Medicijnwiel 
Iris Pattyn 

28 april 2022 

Medicijnwiel is een oude methodiek, om terug balans te 
brengen in ons leven. Dit kan je toepassen op jouw 
eigen fysieke lichaam, op een organisatie of op een 
situatie. Het is een gratis krachtbron waar iedereen 
gebruik van kan maken.  

Soundhealing 
Marion Demanet 

26 mei 2022 

Trillingsfrequenties zijn de nieuwe geneeskunde. 
Soundhealing kan gewoon heerlijk ontspannen, maar 
ook heel diepgaande effecten hebben bij fysische 
klachten en blokkades. 

                               

                                  Organisator en contactpersoon: Tia De Wannemaeker  

         Contact  via email: jaarprogramma.Tia@gmail.com  of via telefoon: +32 499 42 43 61 

22 euro/sessie of 160 euro/reeks - betalen kan via BE14 9733 8642 3883 op naam van Kristina De 

Wannemaeker / adres: 8 avonden in WZC Residentie Demerhof-Wissenstraat 22 in Aarschot /  

                   update info via FB-pagina Bevrijd jeZelf meer en meer word lichter en Lichter  

mailto:jaarprogramma.Tia@gmail.com

