
MAAK EEN BEGIN…. 

…..met het ervaren van Reconnective Healing.  

Een echte eerste stap om te proeven, te zien en te horen wat Reconnective Healing voor jou ZAL zijn. 

Een aantal lessen uit de eerste training, de online level I, Essentials Course is deze middag voor jou 

ter beschikking. In deze introductie krijg je een beter begrip van Reconnective Healing. Je gaat 

ervaren wat de training van Level I en Level 2 inhoudt. En je leert de Reconnective Healing 

frequenties in je handen voelen. 

Een paar essentiële begrippen komen aan de orde, zoals  

- Reconnective Healing is voorbij verwachtingen 

- Het verband tussen wetenschap en Reconnective Healing 

- Reconnective Healing is Heelheid en Levensverandering 

Inhoud van het programma: 

- Een aantal uren kijken we naar de lessen van de online  

            training Level I 

- Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.  

- Ook wij zullen vragen inbrengen 

- En we zullen je leren om de Reconnective Healing frequenties       

            in je handen te voelen. 

Praktische informatie: 

Marian Cornelisse en Nadia van Raam verzorgen deze 

“PROEVERIJ”.  Nadia is Associate Instructor en Marian is 

Teaching Assistant. Beide hebben al meer dan 10 jaar 

ervaring in hun praktijk met Reconnective Healing en de 

organisatie The Reconnection. 

Data:  

- Vrijdag        1 juni van 13.00 tot 17.00 uur in Rotterdam, Veluwemeer 21 

- Donderdag 7 juni van 13.00 tot 17.00 uur in Almere,       Uithof 15, 1353 XB 

- Zondag     10 juni van 13.00 tot 17.00 uur in Rotterdam, Veluwemeer 21 

- Vrijdag      15 juni van 12.00 tot 16.00 uur in Almere,  Uithof 15, 1353 XB 

Kosten: € 33,- voor deze middag inclusief koffie, thee en water. 

Het bedrag kan je overmaken aan Praktijk Munera, ING-bank  NL31 INGB 0009353657, Uithof 15, 

Almere. Betaling is definitieve inschrijving.  



 

Voor informatie en vragen kan je terecht bij  

Marian Cornelisse     tel  06 1805 6812    

Nadia van Raam      tel 06 1443 9683  

Of email:  reconnectivehealing.pro@gmail.com 

Website: www.reconnectivehealing.pro 
 

Ter informatie 

 

Reconnective Healing is een andere vorm van 

healing dan de vormen die we tot nu toe kende. 

Het gaat voorbij techniek. Het is een healing die 

met het Universele Licht en met Bewustzijn werkt. 

Het is anders, het is reëel en het is tastbaar.  

Voor meer informatie zie de website: 

www.reconnectivehealing.pro  

 

Level I, Essentials Course. Een 8 uur durend online programma.  Je leert de kunst, de wetenschap en 

de filosofie van de Reconnective Healing leert. Je kunt het toepassen voor jezelf, je familie en je 

huisdieren. 

Level 2, The Upgrade van  22 – 24 juni in 

Amsterdam.  Een drie daagse Live-training 

gegeven door Eric Pearl en Jillian Fleer om als 

professional de Reconnective Healing toe te 

passen. Je ontvangt een certificaat en je kunt 

als professionele Reconnective Healing 

Practitioner aan de slag. 
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