
(MHRC) (VPZ) Healer-Reader-Coach: (AH)

Master Healer-Reader-Coach Volledig potentieel,  Zelfrealisatie Aarde Healer - Natuurcoach
Het opleidingstraject duurt 1 tot 3 jaar (is eigen keuze) Het opleidingstraject duurt 1 tot 3 jaar (is eigen keuze) Het opleidingstraject duurt 1 tot 3 jaar (is eigen keuze)

Workshops Workshops Workshops

Inwijding i.d. 4 Windrichtingen, 5 Elementen, je Divine Being+ 

Soundhealing opleiding

Inwijding i.d. 4 Windrichtingen, 5 Elementen, je Divine Being+ 

Soundhealing opleiding

Inwijding i.d. 4 Windrichtingen, 5 Elementen, je Divine Being+ 

Soundhealing opleiding

Weekend opleiding 17 Chakras, lichtlichamen, Pillar of Light openen 

en helen

Weekend opleiding 17 Chakras, lichtlichamen, Pillar of Light openen 

en helen

Weekend opleiding 17 Chakras, lichtlichamen, Pillar of Light openen 

en helen

Opnieuw geboren worden in Wie je werkelijk Bent en waarvoor je 

naar Aarde komt

Opnieuw geboren worden in Wie je werkelijk Bent en waarvoor je 

naar Aarde komt

Opnieuw geboren worden in Wie je werkelijk Bent en waarvoor je 

naar Aarde komt

Doorbraak basischakra; in je lichtkern blijven, aarding, bescherming, 

geld

Doorbraak basischakra; in je lichtkern blijven, aarding, bescherming, 

geld

Hoe wordt je huis een krachtplaats en je aura een lichtvortex?

Kosmische kijk op psychose, beïnvloeding, verslaving, angst, 

depressie en sterven

Kosmische kijk op psychose, beïnvloeding, verslaving, angst, 

depressie en sterven

Kosmisch Vuur 1

6-9 Dimensionale, volledige creatiekracht, seks, liefde, verlichte 

staat in buikchakra

6-9 Dimensionale, volledige creatiekracht, seks, liefde, verlichte 

staat in buikchakra

Magic Merlin Healer Class, Druïdische en Global Healing

Innerlijk kind, kristallijnen zielekind en kosmisch meesterschap Innerlijk kind, kristallijnen zielekind en kosmisch meesterschap Kosmisch Vuur2, Kosmisch Healer, Pillar of Light, Drakenhealer

Hoe wordt je huis een krachtplaats en je aura een lichtvortex? Hoe wordt je huis een krachtplaats en je aura een lichtvortex? Sjamanistische natuur-inwijdingen, natuurcoach, aardehealer, 

natuurwezens en magisch kind

(Live of) online groepshealing 9D Hoogste Liefde in innerlijk kind & 

seksualiteit

(Live of) online groepshealing 9D Hoogste Liefde in innerlijk kind & 

seksualiteit

6 Dimensionaal Magisch Kind en Creatiekracht. Vrij van tekorten, 

onmogelijkheden, onzekerheid

(Live of) online groepshealing Activeer je 7D kosmisch Zelf, Farao-Ra-

Deva-bewustzijn in zonnevlecht en innerlijk kind

(Live of) online groepshealing Activeer je 7D kosmisch Zelf, Farao-Ra-

Deva-bewustzijn in zonnevlecht en innerlijk kind

Liefdes-relaties, passie, seksualiteit, Heilig Huwelijk bekrachtigen 

tijdens Beltane

Kosmisch Vuur 1 Kosmisch Vuur 1 (Live of) online groepshealing Wesak, indalen verlichte staat.

Tweelingstraal, Heilig Huwelijk, complementair mnl-vrl Bewustzijn Tweelingstraal, Heilig Huwelijk, complementair mnl-vrl Bewustzijn Merlin - Gaia - Christ healing brengt verlichting in je buik + 

basischakra en de nieuwe Aarde

Magic Merlin Healer Class, Druïdische en Global Healing Magic Merlin Healer Class, Druïdische en Global Healing Activeer je Magiër, Liefdeshart, Taak en de oorspronkelijke kennis 

van Atlantis, Egypte en Avalon

Kosmisch Vuur2, Kosmisch Healer, Pillar of Light, Drakenhealer Kosmisch Vuur2, Kosmisch Healer, Pillar of Light, Drakenhealer Leer 13D kristallen activeren, programmeren en kristalhealingen 

geven

Opstaan in je kracht, manifesteren vanuit je buik, Levende Liefde 

Zijn

Opstaan in je kracht, manifesteren vanuit je buik, Levende Liefde 

Zijn

Kruidenkennis en ervaringen met plantendeva's en natuurengelen

Geheelde relaties en seksualiteit, mannelijkheid en vrouwelijkheid 

op diepgaand zielsniveau

Geheelde relaties en seksualiteit, mannelijkheid en vrouwelijkheid 

op diepgaand zielsniveau

Healing-Reading-workshop: haralijn, vloeken, karma, Kosmische 

blauwdruk

Healing-Reading-workshop: haralijn, vloeken, karma, Kosmische 

blauwdruk

(Live of) online groepshealing "Je kristallijnen Zelf" (Live of) online groepshealing "Je kristallijnen Zelf"

Je kristallijnen zelf, stralend lichtwezen en engel activeren Je kristallijnen zelf, stralend lichtwezen en engel activeren

Werken met je Chi-krachten, Aura Healing, Reading, dieper aarden 

en Magnetiseren

Werken met je Chi-krachten, Aura Healing, Reading, dieper aarden 

en Magnetiseren

Oefendag healer, reader, coach - versterk je kwaliteiten, Gaven en 

zelfvertrouwen!

(Live of) online groepshealing "8 dimensionale chakra openen voor 

engelen, lichtmeesters en Egyptische Inwijdingen"

Online avond cursus “Heel het gekwetste, onveilige kindsdeel van je 

ziel en verlicht je 2e chakra”

Magic Merlin Healer Class, Ontdek je Magische Krachten

Integreer je hogere zieledelen van Vuur, Passie, Dolfijnenvreugde, je 

Merkaba en Pleiadische afkomst

Sjamanistische natuur-inwijdingen, natuurcoach, aardehealer, 

natuurwezens en magisch kind

(Live of) online groepshealing Verruim je mind+hart met Magic 

Power en je lichtmeesterbewustzijn

Zie voor prijzen, overige modules en meer 

informatie op de volgende bladzijde

Egyptische en Druïdische Inwijdingen voor je missie en verlichte 

staat

(Live of) online groepshealing 5-13 D Godrealisatie

(Live of) online groepshealing Je Levensbestemming, kosmische flow 

+ je 12 dimensionale zieledeel dalen in Z.O.Z.
Online avond cursus “Leef vanuit de 5e dimensie van liefde, eenheid 

en verruimd bewustzijn!”

Oefendag healer, reader, coach - versterk je kwaliteiten, Gaven en 

zelfvertrouwen!

MHRC VPZ AH

Overige modules Overige modules Overige modules

Elohim E-learning pakket: Master Healer Reader Coach opleiding Elohim E-learning pakket Volledig Potentieel & Zelfrealisatie 

opleiding

Elohim E-learning pakket Aardehealer Natuurcoach opleiding

Supervisie dag Elohim vakopleiding(en) Supervisie dag Elohim vakopleiding(en) Supervisie dag Elohim vakopleiding(en)

3 huiswerkverslagen van zelf gegeven consulten 3 huiswerkverslagen van zelf gegeven consulten 3 huiswerkverslagen van zelf gegeven consulten

Minimaal 3 persoonlijke sessies met één van de Elohim healer-

reader-coaches

Minimaal 3 persoonlijke sessies met één van de Elohim healer-

reader-coaches

Minimaal 3 persoonlijke sessies met één van de Elohim healer-

reader-coaches

E-cursus "7 chakra stappen naar de Ontwaakte Nieuwe Aarde 

Mens"

Word Stil in hoofd en hart, maak tijd voor jeZelf tijdens een 

individuele natuurretraite (2x 4 of 1x 8 dagen) 

Werken als (inwonend) vrijwilliger om het eenheidsliefdeslicht, de 

groepsziel en nieuwe aarde te versterken (optioneel tussen 15-3 

t/m 15-10).

Werken als (inwonend) vrijwilliger om het eenheidsliefdeslicht, de 

groepsziel en nieuwe aarde te versterken (optioneel tussen 15-3 

t/m 15-10).

Werken als (inwonend) vrijwilliger om het eenheidsliefdeslicht, de 

groepsziel en nieuwe aarde te versterken (optioneel tussen 15-3 

t/m 15-10).

Opleidingskosten Opleidingskosten Opleidingskosten

Deze opleiding  bedraagt € 6857,-  (dit is exclusief de kosten voor de 

sessies en de aanschaf van boeken). *

Deze opleiding bedraagt € 7970,- (exclusief de kosten voor een 

retreat, de sessies en de aanschaf van boeken). *

Deze opleiding bedraagt  € 5145,- (dit is exclusief de kosten voor een 

retreat, de sessies en de aanschaf van boeken). *

Schaf je de opleiding in 1 keer aan dan bedraagt het  € 5258,- (excl. 

de kosten voor de sessies en de aanschaf van de boeken). *

Schaf je de opleiding in 1 keer aan dan bedraagt het  € 6422,- 

(exclusief de kosten voor een retreat, de sessies en aanschaf 

boeken). *

Schaf je de opleiding in 1 keer aan dan bedraagt het  € 4141,- (dit is 

exclusief de kosten voor een retreat, de sessies en  de aanschaf van 

boeken). *

* NB: De workshops en hoeveelheid dagen kunnen ieder jaar in 

bedrag verschillen, we geven daarom geen garantie op de prijs zoals 

vermeld in dit schema. 

* NB: De workshops en hoeveelheid dagen kunnen ieder jaar in 

bedrag verschillen, we geven daarom geen garantie op de prijs zoals 

vermeld in dit schema. 

* NB: De workshops en hoeveelheid dagen kunnen ieder jaar in 

bedrag verschillen, we geven daarom geen garantie op de prijs zoals 

vermeld in dit schema. 

Overzicht opleidingen en overlappende Elohim workshops
Tip: Letters te klein? Klik op + hier boven in om in te zoomen.

Workshops en hun titels kunnen veranderen, neem bij twijfel even 

contact op door te bellen of mailen +31 (0)597 541 539 of 

info@elohim-centre.org en bekijk de actuele opleidingen op 

www.elohim-centre.org




