
LICHT & ... als 

elkaar ONTMOETEN… 

een 4-daagse workshop  
verspreid over 2 weekends 

 “NIEUWE REEKS 2016” 

 
16-17 april  &  7-8 mei 

te Mortsel (bij Antwerpen) 



Dag beste, 
 

Ik werk al ruim 20 jaar met mensen en al gaandeweg 
begon ik meer en meer cliënteel te krijgen dat 

geconfronteerd werd met allerlei problemen zoals: 
belaging door entiteiten, psychische aanvallen, 

deelpersoonlijkheden, verstorende energetische 
implantaten, lastige overleden zielen 

 en/of familieleden enz. enz. 
 

Door zelf ondergedompeld te worden in deze ervaringen 
ontwikkelde ik al snel allerlei methodes en technieken om 
deze situaties te kunnen aanpakken en te transformeren.  

Ik leerde doeltreffend en eenvoudig te werken vanuit  
“THE VOID” 

 met bijzondere goede resultaten.  Ik stel vast dat ook 
andere therapeuten en zorgverleners geconfronteerd 

worden met deze thema’s bij hun cliënteel maar niet altijd 
goed raad weten hoe hier mee om te gaan en/of op te 

lossen.  Daar dit zowat m’n specialiteit geworden is wil ik 
graag mijn kunde en know-how doorgeven aan anderen 

omdat ik voel dat daar wel nood aan is.  Buiten dat ik meer 
inzicht en begrip over  het hoe en waarom van deze dingen 
wil verschaffen, zal het vooral een DOE-training worden 
om daadwerkelijk en praktisch met deze problemen om te 

kunnen gaan en te helen. 
 

Ik wil nog mijn dank betuigen aan Alloya die de laatste 
jaren door haar toedoen mijn evolutie in enorme 

stroomversnelling gebracht heeft.  Ook gaat mijn diepe 
dank naar Pierre Withaegels (+2005), m’n collega, coach 

en dierbare vriend aan de andere zijde. 

PRAKTISCHE NOOT: 
 

De workshop vindt plaats te Mortsel bij 
Antwerpen (zie www.louisejana.be)  

Om in te schrijven stuur je een mail naar 
doubleyou.doubleyou2@gmail.com  
Voor meer info kan je bellen naar  

+32 (0)3 297 24 74 
Deelname prijs is €420 

Je inschrijving is definitief door overschrijving 
van €120 voorschot vóór 31 maart  
(is tevens annulatievergoeding). 

 
Wees er snel bij (max. 8 deelnemers) 

Na inschrijving krijg je per mail verdere info 
over betalingswijze enz. 

4 juni is er nog 1 dag die losstaande van de 
workshop te volgen is en ook toegankelijk is 
voor de deelnemers van 2015.  Dit om nog 

extra te kunnen oefenen, vragen te 
bespreken, uit te wisselen enz. 

Deelnameprijs is €90. 
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