
 

 

 

 

 

Prijzen, Data en locatie opleiding Egyptische Pleiadisch lichtwerker 

 
Naast de online documenten van de cursus die je vindt op de website achter een inlogcode heb je 
optie 2a) real life offline workshops / opleidingsdagen: 
 
Opleidingsdag 1: Heilige geometrie, Metatrons cube chakra reiniging, Merkaba restauratie en 
activatie, Het Egyptisch tree of life kristal labyrint lopen, 
her-inneren en integreren van deze zieledelen. 
Deze zijn ook als twee losse workshops te boeken. 
Data : 

 zaterdag 11 september 2021 open dag / kennismaking opleiding, ochtend workshop lopen 
locatie Kade40 Vlaardingen, € 60,- 

 zaterdag 25 september 2021 workshop Egyptisch kristal labyrint lopen verkorte variant, 
locatie Sjamanistische festival Centrum Djoj  

 zaterdag 2 oktober 2021, workshop Egyptisch labyrint lopen & workshop Metatrons cube en 
Merkaba activatie Kade 40 Vlaardingen, 2 losse workshops a €60,- of de hele opleidingsdag  
€ 99,- 

 
 
Opleidingsdag 2.: Reading en werken met edelstenen en de ankh   
Datum: zaterdag 6 november 2021, locatie Kade40 Vlaardingen. Deze dag is ook als losse workshop 
te boeken voor € 99,-. 
 
 
Opleidingsdag 3; zelf meditaties maken en groepen of individuen begeleiden, 
Datum zaterdag 27  november 2021 locatie Kade40 Vlaardingen. Deze dag is ook als losse workshop 
te boeken. 
 
 
Opleidingsdag 4: Automatisch schrift, contact met gidsen en andere dimensies, oefenen met 
channeling, 
Datum zaterdag 11 december, locatie Kade40 Vlaardingen. Deze dag is ook als losse workshop te 
boeken. 
 
Opleidingsdag 5: Examendag. Merkaba multidimensionale reis en hogere chakra activatie in de 
groep, inbreng van onderwerpen uit de groep en oefenen met elkaar, examen opdrachten. Alleen 
toegankelijk voor mensen die de hele reeks workshops hebben gedaan of de opleiding. 
Datum zaterdag 15 januari locatie Kade 40 Vlaardingen. 
 
 
Online via zoom meetings 

 9 online opleidingsavonden, dinsdagavonden om de week met uitzondering van 
schoolvakanties, start 5 oktober 2021 of  

 9 online ochtenden, woensdagochtenden om de week met uitzondering van schoolvakanties, 
start 13 oktober 2021 

 zoom-meetings onder begeleiding van mij waarin je ook in groepjes apart oefent, ook met 
een eindopdracht en certificaat (€599). 

https://www.academy4life.nl/product/kristal-labyrint-tree-of-life/


 

 

 
 
 
 
 
 
De online cursusmodule Egyptische en Pleiadische tempel inwijdingen kan je ook los kopen voor  
€ 199 euro. Deze is niet gebonden aan meetings op bepaalde avonden of ochtenden het is een 
website waar je op inligt met digitale bestanden in jouw eigen tempo te volgen en te starten 
wanneer je wenst. Je houdt een jaar lang toegang tot de website. 


