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JAARTRAJECT: DOORBRAAK MEESTERSCHAP

Programma van 12 maanden waarbij we in groep werken op verschillende 
niveaus zodat jij kan doorgroeien tot de beste versie van jezelf.  Elke week 
krijg je een video met theoretische achtergrond in je mailbox. Wanneer er live 
les is dan ontvang je geen les in de mailbox en is er geen online sessie  Op 
donderdagavond vinden de live sessies plaats van 19.30u tot 21u .
Daarin bekijken we de transformatie oefeningen, wisselen we ervaring met 
elkaar uit en is er mogelijkheid om vragen te stellen.

Wat?

Voor wie?

Hoe?

12 maanden: dit traject loopt 12 maanden lang en is opgebouwd aan de hand van 
4 modules. We starten in september 2021.
 
4 modules
Module  01 / Happy Relations
Module 02 / Happy Spirit
Module 03 / Happy Succesfully
Module 04 / Happy Body

In groep: we vormen samen met ‘xx’ deelnemers een groep gedurende een jaar. 
Wij ondersteunen elkaar als individu en als groep, zonder oordeel. Alles wordt 
deskundig en liefdevol begeleidt door Els Timmerman.

Live en online: je krijgt elke week een nieuwe les die in je mailbox. Tijdens de 
week dat we live samenkomen, is er geen online les.

Klantenportaal: je krijgt levenslang toegang tot het klantenportaal waar alle vid-
eo’s, lessen alsook ondersteunende meditaties in geborgen worden. 

Meditaties: naast de lessen en de live momenten krijg je ook telkens onders-
teunende meditaties die jou helpen.

Transformeren: Je leert te transformeren voor jezelf als voor de ander. Een 
opleiding waarmee je aan de slag kan voor jezelf als de ander.

Voor iedereen die bewuster in het leven wil staan en er meer wil  
uithalen. 
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Prijs? 2997 euro (inclusief 21% btw)
Eenmalig: 2997 euro of  250 euro/maand x 12 maanden



Relaties: een poort naar groei om onvoorwaardelijk lief hebben
 
Dit is het domein waar we de grootste groeikansen aangereikt krijgen.
Elke relatie biedt ons immers de kans om te groeien. Het gaat niet alleen over 
liefdesrelaties maar evengoed over vriendschapsrelaties, werkrelaties, ken-
nissen... Al deze vormen van relatie vertellen jou hoe je relatie met jezelf is en 
welke waarden voor jou belangrijk zijn.
Hoe we reageren op de ander, toont ons wat er in onszelf leeft, wat onze 
noden zijn Onze kwetsuren worden weerspiegeld. Je leert dat zelfliefde de 
basis is voor een goede relatie.

In deze module leer je:

- Welke oude patronen uit het verleden jou nog steeds doen vastlopen.
- Hoe je oude patronen kan loslaten
- Je behoeftes in relatie met een andere beter te begrijpen.
- Hoe je je behoeftes beter kan leren uitspreken naar de andere.
- kortom jezelf beter te leren kennen.

PROGRAMMA

1. De openheid van het ontmoeten. Zelfvertrouwen: het durven  
ontmoeten met jezelf. Het ervaren van basisveiligheid.

2. Het essentieel verschil tussen binden en verbinden. Wat is het verschil tus-
sen eenzaamheid en alleen zijn. Hoe aanpassing tot uitputting kan leiden. Wat 
is een karmische relatie? Wat is een relatie die ondersteund is door de ziel en 
die op zijn beurt de ziel ondersteunt.

3. De sleutel in relaties: communicatie. Gebeurt jouw communicatie vanuit de 
ziel? Leren luisteren naar de essentie van elke communicatie.

4. Wat is de invloed van de relatie met je ouders op jouw huidige leven? Man-
nelijke en vrouwelijke principes: de vader- en de moederrelatie. Invloed van 
de relatie met je ouders in je huidige relaties.

5. Geven en ontvangen binnen een relatie.

6. Elkaar ruimte geven: eerbied en respect. Grenzen plaatsen: de kracht van 
neen zeggen. Loslaten van verwachtingen.

7. Naar een dieper niveau van Liefde: vergeven. De verschillende stappen: van 
vergeving naar heling. Jezelf vergeven: er bestaan geen fouten, alleen kansen 
om te leren
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Spiritualiteit: het ontdekken wie je in wezen bent

Een wezenlijk verschil
Ieder van ons zet ( bewust of onbewust) stappen om het ultieme doel 
te bereiken: onze eigen zielekracht in de wereld plaatsen. Dit brengt 
ons naar het gevoel van geluk. Toch laten we ons vaak leiden door onze 
gedachten en onze emoties. Allemaal heel menselijk, maar helaas erg 
beperkend voor onze persoonlijke groei. Je krijgt je lessen om één te 
worden met je ziel die in wezen jouw talent en jouw kracht is.

In deze module leer je:

- Meer inzicht over je bestaan en je rol in de wereld.
- De wet van karma: oorzaak en gevolg.
- Zielen inwijding.
- Uit vooroordelen stappen.
- Het loskoppelen van je ego.

PROGRAMMA

1 Verlichting.
De eenheid tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie.
De kunst van het meester worden.

2 Wat zijn de verschillende stappen in je spirituele evolutie.
Hoe neem jij informatie op? Hoe verwerk je deze informatie?
Welk zintuig is voor jou belangrijk? Hoe stap je uit het verhaal van  
drama?

3 Karma
Wat is karma? Wat is het doel van karma ? Welke soorten karma besta-
an er? Karma en emoties. Actie en reactie. Het dragen van je eigen 
verantwoordelijkheid. Het openen van je hart: oplossen van emoties die 
verbonden zijn met angst en pijn. Akasha kronieken, een bibliotheek 
met eeuwenoude informatie.

4 Reïncarnatie.
Het ontstaan van ons zijn. Relatie met onze ouders en familie.
Het leven op de aarde is een leven in dualiteit 

5 Meesterschap, slachtofferrol of daderrol.
6 Vijfde dimensie: 
7 Het kiezen van een levensles 
8 Tweelingzielen
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