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Energetische aanraking op diep niveau stimuleert de vitale energie en de 

gevoelsenergie en zorgt ervoor dat je een mens uit één stuk wordt. 

 



In deze lessen gaat bewustzijn over je ontwikkeling in het leven samen met een 

goed doorstromende lichaamsenergie, zodat bestaande en nieuwe inzichten 

verwerkt en stevig geïntegreerd worden op geestelijk en materieel niveau. 

Concreet bestaan de oefeningen uit het ontvangen en geven van aanraking via 

de handen waarbij rustig aandacht wordt besteed aan ieders knel- en 

pijnpunten. Zo komt een emotionele heling op gang die verleden en heden 

integreert en je ego, lichaam en geest ontspannen laat samenwerken. 

 

Voor wie 

Wanneer je 

- Meer contact wil met je lichaamsenergie. 

- Je hart verder wil openen. 

- Direct en eenvoudig vanuit je gevoel wil communiceren. 

- Geven en ontvangen in balans wil brengen. 

- Lichaamsbewustzijn wil toevoegen aan je geestelijke ontwikkeling. 

- Je hartintelligentie verder wil ontwikkelen. 

- Wil leren verbinden met het leven zoals het is. 

- Wil groeien in vertrouwen. 

- Een sterke onderrug wil krijgen. 

- Ontspannen en stevig in je basis wil staan en van hieruit omgaan met je 

relaties en leven. 

 

Effect 

Je krijgt 

- Dieper inzicht in je eigen gevoelens en emoties. 

- Een helder onderscheidingsvermogen tussen emoties van jezelf en die 

van de ander. 

- Een helder onderscheidingsvermogen tussen je intuïtie en je 

belemmerende gedachten. 

- Meer contact met wat werkelijk belangrijk voor je is, je kan de dingen 

meer laten zijn. 

- Een diepere ontspanning in je lichaam. 

- Een groter luistervermogen naar de signalen van je lichaam, je leert je 

lichaam en hart beter verstaan. 



- Een vervuld leven vanuit de zachtheid van je hart. 

- Je komt van binnenuit tot positieve actie. 

 

Opzet en kosten 

Dit traject is zowel separaat als aanvullend te volgen naast de bestaande 

cursustrajecten binnen de academie en bestaat uit 8 lesbijeenkomsten op 

woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur. De kosten bedragen 1400 euro. Een 

afstemmingsconsult ad 120 euro maakt deel uit van de inschrijvingsprocedure. 

De drie handboeken van Loucas behoren tot het verplichte studiemateriaal en 

zijn te bestellen via de site. 

Data: 27 november 2019, 22 januari 2020, 19 februari, 18 maart, 22 april, 20 

mei, 10 en 17 juni 2020.   

 

 


