
 

 

"Voelen, beleven en transformeren" 

 

 

Levensenergie; de energie die je laat leven,  die je kracht geeft, die je helpt weerstanden te 

overwinnen, te creëren en je passie te volgen. 

Wil jij meer rust, ruimte en creatiekracht, wil jij weer op eigen benen staan, niet afhankelijk van 

anderen? Wil jij van het ‘doen’- denken af of je weerstand overwinnen?  

Met deze lessen hervind je je levensenergie om daarna deze energie weer te gebruiken voor je eigen 

passie. Daarmee kun je ook anderen weer lief hebben en sta je beter in relatie tot je medemens; kan 

je de weerstand die zij geven makkelijker aan. 

 Kan je niet goed bij deze energie?  

In deze les leer je de energie te ontvangen en te laten stromen. En kun je jezelf en andere mensen 

opnieuw in liefde ontvangen. Je vindt rust en ruimte in jezelf zodat je kan excelleren in je eigen 

bestaan.  

De lessen 

De lessen zijn anderhalf uur en zijn in drieën gedeeld. Het eerste half uur is ontvangst en aarden, het 

tweede half uur beleven en het derde half uur thuiskomen in jezelf.  Daarna kan je weer de wereld 

buiten de les ontvangen in harmonie, omdat jij weer in harmonie bent gekomen.  

Voor wie? 

Iedereen die meer lief wil hebben, die rust wilt vinden in dit stressvolle leven, die meer wil lachen, 

die voelt dat hij anders wil in dit leven en zoekt naar het hoe, die een liefdevolle omgang wil met 

andere mensen, die meer op zichzelf wil staan en meer vanuit zichzelf wil leven.  



 

 

Wanneer? 

Elke ca. 3  weken op zondag, met uitzondering van de schoolvakanties. Zie voor exacte data de 

uitnodigingen op facebook en op www.rdgm.nl. 

Bijzonderheden 

De lessen hebben elk een apart programma, zijn apart of in volgorde te volgen en worden in kleine 

groepen gehouden. 

Waar?  

Berkellaan 35 7271EV Borculo 

Gefaciliteerd door:          

 

Rob de Graaf (coach/tantrica/mentor/spiritual healer)     

Bijdrage te betalen bij binnenkomst:  

€ 25,- per keer,  10 lessenkaart € 225,- 

Contact 

Voor meer informatie en voor een aanmelding, kan je contact opnemen met:  

Rob de Graaf  

e-mail: Rob@RDGM.nl 

tel.nr.: 06-51525476 

  https://www.facebook.com/rdgmmanagementmetkleur 

 @RobdeGraafRDGM 


