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 Creëren wat je wél wilt! 
Dat wil toch iedereen?  



HOE GAAN WE DAT
DOEN? 

In 2009 reisde ik af naar de Sjamanen in
Peru. Gebruik makend van de Elementen en

de Soul Retrieval verstaan zij de kunst om
jouw diepste verlangen vuur te geven. Met

deze handelswijze en mijn jarenlange 
 ervaring in energiewerk ruimen we oude

pijn op zonder herbeleven en blazen we je
toekomst nieuw leven in.

  
De Sjamanen verstaan de kunst je verlangen

vuur te geven  Ik versta de kunst je bij de
hand te nemen in je mooiste toekomst

tevoorschijn toveren.

 

L O S S E  S E S S I E  

In een sessie van anderhalf uur focussen
we op twee van je diepste verlangens. Hoe

de reis zich ontvouwt is altijd weer een
verrassing. Eén ding staat vast, we roeren
nergens in oude pijn, maar transformeren

haar in creatie kracht.
 

Prijs particulieren: €110,00 inclusief btw
Zakelijk tarief: €100,00 per uur ex btw.

5  R I T T E N K A A R T

Soms is de wens koppig. Neem bij gote
intense wensen de ruimte om deze toch

moeiteloos te laten ontvouwen. Dit doe je
door de stappen wat kleiner te maken. 
In vijf sessies, waarbij de tijd tussen de
sessies oploopt, geven we je wens stap

voor stap vorm.
 

Prijs particulieren €500,00 inclusief btw. 
Zakelijk tarief: €675,00 excl. btw

T O T A A L  P A K K E T

Wil je je persoonlijke groei een super boost
geven? Schrijf je dan in voor de jaartraining.

10 sessies van anderhalf uur of tien
dagdelen met groepsgenoten. 

Prijs op aanvraag. 

 
 
 
 
 
 

Dankzij de inwijdingen 
van Rita Schoonman en 

het sjamaanechtpaar 
Don Francesco & Donna Juanita

maak ik samen 
met jou je wensen waar


