Transmuteren
Transmuteren is een mogelijkheid van de
nieuwe tijd, de kosmische dag, om
problemen en blokkades op te lossen.
Het is een prachtig instrument om pijn,
angsten, emoties en woede die je in jezelf
tegenkomt, te veranderen. Het is
ongelooflijk simpel en heel effectief.
Je ontvangt de Transmutatiegave via de
Workshop Transmuteren in mijn praktijk.
Je kan deze ook ontvangen via een
behandeling van het Wholism Project of
door de Vitalisatie of Kracht Verbinding.
Je leert een fantastische manier om je
onverwerkte verleden op te lossen.
Een manier waar je altijd toegang tot hebt
en waarmee je ook je naasten kunt
helpen.
Wat kun je zoal transmuteren?
* Alles wat het verwerken van gevoelens
in de weg staat
* Een situatie waarin iets “vast zit”
* Bij een verwonding
* De bijwerkingen van medicijnen,
vaccinaties en chemo.
Wat kun je ervaren:
Opluchting, ruimte en
verlichting in jezelf.

Heeft u vragen?
Ik beantwoord ze graag ☺
Praktijk In Balans
Petra Wilmsen
Gerrisstraat 2
6031 NT Nederweert
vaste nummer : (0031)0495-625902
mobiel bellen: 06-20928938

In
Balans

Meer informatie:
www.praktijkinbalans.nu
www.wholismproject.nl
petrawilmsen@hotmail.com
NL87 TRIO 0390 4646 00
Wholism Project
Ons energiesysteem wordt vaak
overbelast door de hoeveelheid straling
en elektrosmog. We kunnen dan vaak,
door onbekende oorzaken, niet goed
functioneren.
Het Wholism Project, een spiritueel geleid
project, biedt Verbindingen en
behandelingen aan. De Neutralisatie
Verbindingen bieden ons bescherming
tegen alle vormen van omgevingsstraling,
thuis in onze eigen omgeving maar ook
op ons werk of onderweg.
We kunnen met de behandelingen
werken aan onze persoonlijke

ontwikkeling.

Ik ben partner van het Wholism Project

Gezondheid
&
Bewustwording

Gezondheid & Bewustwording

Aanbod consulten en behandelingen:

Workshops:

In de tijd waarin we leven is het de
bedoeling dat we weer contact gaan
krijgen met het Goddelijk stukje in
ons, zodat we weer heel mogen
worden.

Transmutatie consult
€ 45,-

Workshop Transmuteren *

We zitten echter in een overgangsfase.
Overgangsperioden veroorzaken altijd
chaos en verwarring.
Als je een boekenkast wilt opruimen,
moet je eerst chaos creëren om tot een
nieuwe ordening te komen.

Zelfhelend vermogen versterken
per koppeling / onderdeel
€ 7,50*

Gevoelens / symptomen doorvoelen

Geleide Chakra behandelgreep
€ 20,-*

Je innerlijk man / vrouw balans

Aquarius Labyrint consult 1,5 u
€ 90,-

Kosten Workshops:

Aquarius Labyrint consult 1 u
€ 60,-

* Indien je de Transmutatiegave

Geleide behandeling
€ 65,-

Graag deel ik wat ik zelf ben
tegengekomen in mijn ont –
wikkeling.
Ik werk met de vele mogelijkheden
van het Wholism Project in mijn
praktijk omdat dát mij zoveel gebracht
heeft en elke dag nog brengt.
De mogelijkheden die het
Wholism Project biedt verbeteren je
energiebalans, herstellen je aura,
stimuleren je persoonlijke groei en
beschermen je tegen straling.
Het werkt transmuterend en in respect
voor de vrije wil.
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Kennismaking gesprek
Wholism Project
€ 45,-

Doorbreek je eigen patronen
Chakra dichtheid oefening ©

Onderdrukte gevoelens verwerken

€ 40,-

nog niet ontvangen hebt:
Workshop Transmuteren € 40,+ Transmutatiegave € 25,Thema-avond

Natuurvoedingconsult
€ 45,-

‘Overal en altijd beschermd tegen
omgevingsstraling’
€ 10,- p.p.

Producten voor update van
Neutralisatie Verbindingen

Met familiekorting:
€ 7,50 p.p.

Prijs op aanvraag

*Kan alleen tijdens een consult
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