
Heb jij altijd al willen
kennismaken met
Mediumschap of je
kennis hierover willen
uitdiepen en de
krachtige werking van
Familieopstellingen
willen ervaren? 

Deze onderwerpen
vormen de rode draad
van dit spirituele
weekend in het licht van
de ontmoeting tussen
twee werelden.

Spiritueel weekend
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17 - 19 juni 2022

Met live demonstratie Mediumschap
door medium Kitty Woud
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In de tweedaagse
workshop Mediumschap
leer je technieken om je
energieniveau te
verhogen en zo contact
te maken met de
Spirituele Wereld. 
Ook ga je leren hoe je
contact kunt maken met
jouw gids. 

Maar het mooiste dat je
gaat ervaren is de
onvoorwaardelijke liefde
van onze dierbaren en
het bewijs dat ze, ook als
we hen niet kunnen zien,
voor altijd bij ons blijven.
We gaan mooie
ontmoetingen
meemaken!

Op de eerste dag ervaar
je ook de kracht van een
uitgebreide
Familieopstelling en krijg
je inzicht in jouw rol
binnen het energetisch
systeem. We werken met
de inbreng van een
thema door een of twee
deelnemers en maken
met behulp van
representanten deel uit
van de opstelling. 

Welke plek neem jij in,
hoe zet je jouw kracht
het meest effectief in?
Welke patronen keren
steeds terug en wil je
aankijken? 

Tijdens de
Familieopstelling
ontmoet je jezelf
en je diepste
drijfveren; een
“ontmoeting” met
je ziel.

Workshop
Mediumschap

Familieopstellingen



Het leggen van tarotkaarten kun
je zien als een manier om met
behulp van symboolkaarten
inzicht te krijgen in allerlei
aspecten van het dagelijks leven.
Je kunt de tarot gebruiken als je
inzicht wilt hebben over zaken die
te maken hebben met liefde,
werk, bewustzijn. Oftewel je eigen
ontwikkeling.

Tarot

Persoonlijke sessies

Een reading kan bijdragen
aan je eigen groei,
ontwikkeling en geeft (meer)
inzicht in jezelf. Tijdens deze 1-
op-1 reading wordt er intuïtief
energie waargenomen,
geïnterpreteerd en vervolgens
verwoord.

Reading

We bieden een aantal
massages aan, denk aan
een hot stone, ayurvedisch,
stempel of klassieke
massages. Deze worden
intuïtief afgestemd op wat jij
dit weekend nodig hebt en
ondersteund met etherische
oliën.

Massage

Het programma is
inclusief persoonlijke
1-op-1-sessies
waarbij je een keuze
kunt maken uit een
reading, tarotlegging
of (ayurvedische)
massage.

Door: Lindy, Yvonne, Carola

Door: Carola

Door: Jolanda



Dag 1Programma:
'De Ontmoeting'
17-19 juni 2022

Aankomst vanaf 17:00 uur

18:00 - 19:00 Lichte maaltijd

19:30 - 22:00 Welkomstceremonie 

Dag 2
08:15 - 09:00 Ontbijtbuffet

09:30 - 10:00 Ochtendmeditatie

10:00 - 13:00 Workshop
Mediumschap deel 1

13:15 - 14:00 Lunch

14:00 - 16:00 Familieopstelling

16:15 - 18:15 Vrije invulling & 1-op-1
sessies

18:30 - 19:30 Diner

20:00 - 22:00 
Live demonstratie Mediumschap
door Kitty, Montse & Howard

Dag 3
08:15 - 09:00 Ontbijtbuffet

09:30 - 10:00 Ochtendmeditatie

10:00 - 13:00 Workshop
Mediumschap deel 2

13:15 - 14:00 Lunch

14:15 - 15:00 Groepsopstelling

15:15 - 16:15 Afsluiting ‘De Ontmoeting’

Over Kitty Woud:
Kitty werkt al vele jaren als
professioneel medium in binnen- en
buitenland. Zij is een gerespecteerd
docente aan het befaamde Arthur
Findlay College in Engeland. Kitty
geeft demonstraties Mediumschap,
cursussen & workshops en zij houdt
lezingen.

Het is mogelijk dat de tijden van de
programmaonderdelen ter plekke aangepast worden.

(Vrijdag 17 juni)

(Zaterdag 18 juni)

(Zondag 19 juni)



Je verblijft in
Centrum Athanor;
een bijzondere plek
van transformatie.

Adres: Hooislagen 9
7241 NJ Lochem

De kosten bedragen € 395
per persoon. Dit bedrag is
inclusief 2 overnachtingen,
ontbijt, alle vegetarische
maaltijden, thee/koffie,
workshops én een keuze
voor een persoonlijke
sessie.

Je hebt een comfortabele
slaapkamer met eigen
badkamer en toilet tot je
beschikking.

Op de vrije momenten kun
je je even afzonderen en
het gevoel van totale rust
ervaren.

Meer info over de locatie vind je op 
www.centrumathanor.nl

Aanmelden kan via
info@lichteninzicht.nl
Neem voor vragen en/of info contact
op met Yvonne (06-10918228) of
Montse (06-46151998).

http://www.centrumathanor.nl/
mailto:info@lichteninzicht.nl


Familieopstellingen & reading

Yvonne Hoogerdijk 
Tarot & reading

Carola Baars De
praktijkbegeleiders
van 'De Ontmoeting'

Massage

Jolanda Mouw
Workshop Mediumschap &
Live demonstratie Mediumschap

Montse Gómez Garcia

Reading

Lindy Prins
Live demonstratie Mediumschap

Howard Sievers


