
 

Niet veilig gehecht zijn, levenservaringen 

en beproevingen kunnen jou weghalen 

bij jouw oorsprong. We hebben 

overlevingsmechanismes ingezet om met 

situaties om te kunnen gaan, zodat je je 

toch nog enigszins veilig en geliefd kon 

voelen. Als kind zijn deze aangeleerde 

overlevingsmechanismes jouw dienstig. 

Echter in het hier en nu belemmeren ze 

jou veelal om voluit te kunnen leven 

vanuit jouw oorsprong. 

Wij willen je uitnodigen jouw oorsprong te 

onderzoeken, te ontdekken welke 

herinneringen jij met je meedraagt die in 

jouw bestaan van invloed zijn, of mogelijk 

nog gezien en doorvoelt willen worden 

Interactieve Zelf Resonantie (IZR) is een 

specifieke methode waarmee je jouw 

innerlijke wereld verkend en herontdekt.   

Tijdens de verdiepingsdagen zal IZR een 

wezenlijk onderdeel zijn.  Muriël zal deze 

processen begeleiden. 

Voor meer informatie hierover zie: 

www.murielhengeveld.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Heling vanuit jouw oorsprong 

 

http://www.murielhengeveld.nl/


 

 

 

 

 

Daarnaast worden lichaamsgerichte 

activiteiten aangeboden door 

Reinnetta Beking.“Mijn aanwezigheid 

zal ontvankelijk en ondersteunend zijn. 

Vanuit bezieling en levenservaring. In 

de bedding van Hatha Yoga, 

adembeleving, mediatie, Reiki, 

massage, natuurbeleving en 

levenskunst. Dit alles is waardevol om 

mee te kunnen bewegen met wat 

zich in mijn leven aandient” 

Hiermee willen wij een veilige bedding 

vormen waarin je jouw oorsprong mag 

ontmoeten. Ons samenzijn zal uit 9 

verdiepingsdagen bestaan, verdeeld 

over 9 maanden. Deze 

vertegenwoordigen onze oorsprong en 

groei. 

 

      

Deze zullen plaatsvinden in     

Doetinchem op de volgende 

zaterdagen:  

10 September 2022; 8 Oktober 2022;   

5 november 2022; 3 december 2022;   

7 januari 2023; 11 februari 2023;   

11 maart 2023; 15 april 2023;   

13 mei 2023;                    

van 09.30 tot 17.00 uur.  

 

 

De kosten zijn inkomensafhankelijk, inclusief 

biologische, vegetarische lunch en 

versnaperingen. Gespreide betaling is in 

overleg mogelijk. 

 

 

Bijstandsniveau:                              € 1125,-                                   

Inkomsten per maand €1900:       € 1260,-

Inkomsten per maand €2500:       € 1395,-

Inkomsten boven de €2500 per maand:           

€ 1530,- . 

Voor meer informatie en 

aanmelding kun je contact 

opnemen met:  

Muriël Hengeveld,   

info@murielhengeveld.nl  of  

0620038010.  

Wacht niet te lang met 

aanmelden want het aantal 

plaatsen is beperkt.  

 


