
In de praktijk.. 
In deze workshop komen zes onderdelen aan bod om op een 
veilige en effectieve manier jouw jeugdblokkades te gaan 
verwerken.  

Aarden 
Door middel van een aarde-oefening zorgen we ervoor dat je sterk 
verbonden bent met je eigen lichaam. Je bent gecentreerd en in verbinding 
met lichaam en geest. Dit is het uitgangspunt van de workshop. 

Schrijven 
Vervolgens ga je op papier uiten wat je dwars zit. Dit mag geheel vanuit 
slachtofferrol en het gekwetste innerlijk kind. 

Eye-gazing 
Na het schrijven zit je diep in je gevoel. Op dat moment gaan we tegenover 
elkaar zitten en kijken we elkaar diep in de ogen aan. Jij mag geheel jezelf 
zijn en in het gevoel zitten dat het schrijven teweeg heeft gebracht en vanuit 
mij zal er onvoorwaardelijke liefde gezonden worden. Ogen zijn de poorten 
van de ziel. 

Klaar? RAMMEN MAAR! 
Dit is het moment! Tijd om alle boosheid en frustraties van je af te slaan en je 
he-le-maal af te reageren op de bokszak, je hoeft je niet in te houden. Ram 
alles er maar letterlijk uit!  

Healing 
Door je te hebben uitgeleefd op de bokszak zijn energieën in beweging 
gekomen, er is ruimte ontstaan. Essentieel is, dat de ruimte die ontstaan is 
ook weer opgevuld wordt met nieuwe liefdevolle en positieve energieën. Als 
je weer op adem bent ontvang je van mij een energetische healing. De 
nadruk van de healing ligt op het afvoeren en opvullen van energieën.  

Loslaten 
Om het ritueel compleet te maken wordt de brief die je hebt geschreven 
verbrand. De nadruk ligt hier om het in vergeving en liefde los te laten. 
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