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Spirituele leergang 

“Intuïtieve ontwikkeling” 
 
 

Trouw blijven aan je intuïtieve ontwikkeling is een hele kunst. Vaak zijn we door de maatschappij 
waarin we leven het contact kwijtgeraakt met ons innerlijk weten. In deze sterk veranderende tijden 
is het belangrijk om je intuïtie nog meer te ontwikkelen om zo op een dieper niveau te voelen en te  
weten wat er in en om je heen gebeurt. 
 
Door onze intuïtieve/energetisch zintuigelijke vaardigheden te ontwikkelen, krijgen we nog meer 
inzicht in onszelf, wat zich uit in een betere balans binnen gezin, relaties, werk, gezondheid en op 
financieel gebied.  Deze spirituele leergang brengt je beter in contact met je intuïtieve staat van 
bewustzijn.  Na het volgen van deze leergang ben je in staat: 
 

 Bewuster te leven en intuïtiever te handelen. 

 beter je buitenzintuiglijke vermogens te gebruiken. 

 Iets van een ander te 'ontvangen' via een foto of voorwerp: psychometrie met foto’s of 
voorwerpen. 

 De energie van verschillende voorwerpen te voelen en interpreteren. 

 Om meridianen te begrijpen en de basistechnieken hiervan toe te passen. 

 Jezelf energetisch beter te beschermen. 

 Om op sjamanistische wijze contact te maken met de elementen aarde, water, vuur en 
lucht en deze op een energetische wijze te gebruiken om te helen. 

 Je dromen beter te duiden en de symboliek daarvan beter te begrijpen. 

 Te begrijpen wat er wordt verstaan onder Gene zijde, Reïncarnatie en Karma . 

 Om te gaan met diverse bewustzijnsniveaus (kosmologie) 

 In contact te komen met je gids. 

 Beter te leven zonder dualiteit en weerstand/verzet en beter om te gaan met conflicten. 

 Met edelstenen te werken en hun energie te voelen, de reinigingstechnieken toe te 
passen. 

 De diepere werking en betekenis van de 7 hoofdchakra’s en andere belangrijke chakra’s 
te begrijpen en in balans te brengen. 

 Om een Prana/Chakra healing te geven. 

 Werken met Tarot kaarten 

 Ziektes en lichamelijke problemen te voorkomen en in balans te blijven. 
 
Lesdata  Vanaf september 2015, 10 cursusdagen, 1 x per maand op een zondag.  
  Cursusdata worden begin juli 2015 bekend gemaakt. 
Locatie  Djoj Rotterdam of Buitengoed de Uylenburg Noordeindseweg 70, Delfgauw. 
Tijd  Van 10.30 tot 16.30 uur. Koffie en thee  is inclusief. Eigen lunchpakket mee te nemen. 
Kosten  De kosten zijn 50 euro per les (ook bij afwezigheid). Het cursusgeld mag per les of in  
                             5 termijnen van 100 euro worden betaald (les  1, 3, 5, 7 en 9). 
Interesse Stuur een email naar dawoodmn@hotmail.com 
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Cursusprogramma Intuïtieve Ontwikkeling: 

 
les 1: 
- Introductie van jezelf en reden(en) waarom je de cursus wilt volgen. 
- Sjamanistische aanroep voor de inzegening van de cursus. 
- Wat is intuïtieve ontwikkeling en het belang hiervan voor jezelf. 
-  Psychometrie met persoonsgebonden voorwerpen 
 
Les 2: 
- Vervolg theorie Intuïtieve ontwikkeling 
- Psychometrie met persoonsgebonden voorwerpen. 
- Energetische bescherming deel 1 en praktijkoefeningen 
 
Les 3: 
- Psychometrie met een kleurentekening van jezelf 
- Energetische bescherming deel 2 en praktijkoefeningen 
 
Les 4: 
- Diverse bewustzijnsniveaus deel 1 (kosmologie) 
- Psychometrie met een kleurentekening van een ander (partner, familielid, vriend(in), kennis) 
 
Les 5:  
- Boswandeling en sjamanistische healing met natuurelementen deel 1 
- Spiritueel contact maken met een boom 
- Uitleg meridianen deel 1 en de basistechnieken hiervan leren toepassen 
 
Les 6: 
- De aura en chakra's 
- Aura en chakra's waarnemen 
- Geven van een chakra healing 
 
Les 7: 
- Boswandeling en sjamanistische healing met natuurelementen deel 2 
- Uitleg meridianen deel 2 en de basistechnieken hiervan leren toepassen 
 
Les 8:  
- Diverse bewustzijnsniveaus deel 2 (kosmologie) 
- Kennis van edelstenen en hun helende werking toepassen 
 
Les 9:  
- Dromen en hun betekenis 
- Psychometrie met foto's van overledenen 
 
Les 10: 
- Herhaling psychometrie met voorwerpen/foto's (integratie) 
- Tarot kaarten leggen 


