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                                              Inleiding studiegids 

In deze studiegids vind je informatie over de training Liquid Healing. De training is 

nieuw in Nederland. De techniek is reeds in 2004 ontwikkeld maar pas daadwerkelijk in 

2018 gestart als opleiding. 

Liquid Healing is gestart met een pilot voor een groep enthousiaste therapeuten en 

coachen. Na deze pilot van 8 dagen bleek er meer vraag te zijn naar Liquid Healing.  

De pilot therapeuten gingen Liquid Healing toepassen in hun praktijk en dit bleek een 

succes te zijn. Liquid healing is een makkelijk toepasbare methode en is ook nog eens 

zeer effectief. Cliënten van de pilot-therapeuten gaven unaniem terug dat het een zeer 

prettige behandeling/healing is die zeer openend werkt. Cliënten konden hun 

spanningspijnen beter loslaten en vastzittende emoties konden loskomen.  

De holistische spirituele benadering van de mens staat centraal in deze training en 

natuurlijk in de praktijk van de therapeut. Het is een praktijkgerichte training die jou als 

therapeut de mogelijkheid biedt om mensen te begeleiden, te helpen met het uitwerken 

van vraagstukken, te begeleiden naar een gezonder leven, een leven met minder pijn, 

stress vermindering, en het ontdekken van je zielenopdracht. 

Liquid Healing College 

Meng je tussen de lichtbrengers, de 

magiemakers, de wereldveranderaars 

en de spelbrekers. 

Zij dagen je uit, breken je open,   

tillen je op en breiden je uit. 

Zij zorgen dat je alles uit je leven 

haalt. 

Deze mensen zijn jouw hart ritme, 

deze mensen zijn jouw stam 

Schepenen 9 

8232 DB Lelystad 

06 22 26 24 01 

 

info@liquidhealing.com 

www.liquidhealing.com. 

 

mailto:info@liquidhealing.com
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INTRODUCTIE 

Elk levend wezen heeft naast een fysiek lichaam ook een energetisch lichaam. 

Daarnaast hebben we als levende wezens ook een geest en een ziel. Dat is wat ons 

uniek maakt als mens en het geeft de mens zijn karakter en het laat ons je taak hier op 

aarde zien. Het energetisch lichaam, de geest en de ziel zijn aan elkaar gekoppeld en 

wordt tot uitdrukking gebracht in het menszijn. Dit wordt mede bepaald door onze 

opdracht en ervaringen in dit leven en in vorige levens en in onze oorsprong die 

bijvoorbeeld op een andere planeet liggen kan.  

Healing maakt gebruik van heelwording van jouw ware essentie als mens met je 

energetisch lichaam en ziel. Met andere woorden, een healing werkt op fysiek, 

geestelijk, mentaal, energetisch en zielen niveau. Elk aspect van ons zijn kan met een 

healing bereikt worden en is dus te helen. Je kunt dan denken aan het verwijderen van 

negatieve energie of entiteiten, het laten indalen van je ziel, het opnieuw laten stromen 

van gestolde lichaamsemotie, maar ook concreet een pijnpunt in het lichaam. 

  

WAT IS LIQUID HEALING COLLEGE 

Liquid Healing College is een opleidingsinstituut voor lichaam-en zielsgerichte therapie 

door middel van universele energie en het werken met de I AM presence. 

Vanaf november 2019 starten we met de training Liquid Healing. De Liquid Healing 

techniek is reeds in 2004 doorgekregen via helder weten. Pas in 2018 was de tijd 

echter rijp voor deze vernieuwende 5 dimensionale vorm van healing en is Liquid 

Healing doorontwikkeld en vormgegeven door Monica Wijers. 

Het is een training die gebruikt kan worden als aanvulling op therapieën in een reeds 

bestaande praktijk. Maar het kan ook als op zichzelf staande lichaams-en zielsgerichte 

therapie gebruikt worden. De training heeft een praktische manier van leren. Je leert 

door het te doen!  Thuis oefen je verder, ook op je medestudenten, zodat alles een 

tweede natuur wordt. Liquid Healing is een mooie combinatie van weten, voelen, 

luisteren en je intuïtie en onze ervaring is dat iedereen Liquid Healing kan leren. Een 

voorwaarde is wel dat je open staat voor groei en dat je enig voorwerk hebt gedaan op 

je zielenbewustzijn.   

Liquid Healing College biedt therapeuten een verbreding en verdieping aan van hun 

vaardigheden. Met Liquid Healing voelen en zien we met onze handen en luisteren we 

naar de ziel. Dit is een magisch gevoel en het zorgt voor zeer bijzondere resultaten.  
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VISIE 

ITS ALL ABOUT ENERGY 

Energie is er altijd, het zit in ons en om ons heen. Als we energie gaan ontleden zien 

we dat het bestaat uit atomen en moleculen of nog kleinere deeltjes zoals fotonen. 

Fotonen zijn hele kleine trillende lichtdeeltjes die trillen in een verschillende frequenties. 

Hoe hoger en sneller deze trilling is, hoe meer de energie verbonden is met de 

bronintelligentie. Dan bevat deze trilling universele informatie. Je kunt toegang krijgen 

tot deze informatie maar daar is bewustzijn voor nodig. Elke blokkade en zelfs een 

blokkade die nog aan het ontstaan is, denk aan gedachten, emoties of een leefpatroon 

dat niet stroomt, heeft meteen effect op jouw energieveld.  

BEWUSTZIJN 

Hoe jij jouw werkelijkheid ziet, dat heeft alles met de mate van jouw bewustzijn te 

maken. Een ruim bewustzijn maakt de weg vrij voor de bron intelligentie. Jouw 

werkelijkheid en waarneming kan daarmee dus veranderen omdat een verruimd 

bewustzijn de trilling van de energiefrequentie verhoogd. Maar ook kunnen we stagnatie 

of gestolde energie, denk aan een emotioneel probleem, weer in beweging laten 

komen. Elke cel heeft lichaamsbewustzijn, de herinnering en emotie die in je lichaam is 

opgeslagen. Kortom, hoe meer bewustzijn ergens naar toe gaat hoe minder gestolde 

energie. Hoe hoger de trilling hoe meer stroming. Hoe meer stroming hoe meer de 

energie is verbonden met de bron intelligentie. Hoe hoger het bewustzijn hoe hoger de 

lichtfrequentie. 

3D VERSUS 5D 

Voor ons een belangrijke vraag is het of het de mensheid gaat lukken om het 

bewustzijn zo te verruimen dat wij allen de shift kunnen gaan maken van 3D naar 5D. 

Zoals het altijd geweest is, geketend in de dualiteit, staat de een tegenover de ander, 

viert de macht hoogtij, voeren slapende ego`s oorlog, is er oorzaak en gevolg, actie 

reactie en de strijd tussen goed en kwaad. Vanuit een verruimd bewustzijn is de 

schepping veelzijdig en één groot geheel en zijn wij allemaal verbonden met elkaar in 

hetzelfde bewustzijn.  

MENSBEELD 

Wij geloven dat de mens toegang heeft tot meerdere en andere dimensies en volken 

van andere planeten. Wij zien de mens als een uiting van het goddelijke, een schepper 

die voortkomt uit de universele bron. Vanuit de oneindige bron splitst de scheppende 

kracht van het universum zich af in de I AM presence of Soevereine Integraal en zo is 

het Quantumveld van oneindige potentie ontstaan waarin alle mogelijkheden open 
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liggen. Het is onze spirituele vingerafdruk die we niet kunnen ontkennen en op enig 

moment in ons leven zal de noodzaak er zijn om dit te faciliteren.  

In iedere laag van de dimensies richting de aardse dimensies oftewel de Grid of Matrix, 

verliest het veld aan lichtkracht en bewustzijn. De frequentie van een ziel in een aardse 

manifestatie moet diep afdalen in de dualiteit en is ons bewustzijn versluierd geraakt. 

Vaak gaat dat gepaard met verlies van herinnering van de I Am Presence. Door de 

menselijke realiteit verliezen we onze verbinding met de Soevereine Integraal, onze 

Goddelijke oorsprong. Het gevolg kan zijn vervreemding van jezelf, een gevoel van 

heimwee en het gevoel niet van deze wereld te zijn. Door ons zelfhelend vermogen en 

bewustwording kan er herinnering die opgeslagen ligt in je cellen vrijkomen, kan je 

energielichaam heelworden en je verbinding met de I AM Presence of Soevereine 

Integraal weer hersteld worden. Op deze manier kunnen we ons ware zelf herkennen, 

zijn en leven, en ons volle potentieel realiseren.  

 

HEALING IN ALGEMENE ZIN 

In de wereld van anno nu kennen we alleen de 24/7 cultuur en mentaliteit nog. Alles 

moet snel en het liefste nog sneller. Zo ook genezing, pijn, ongemak en dergelijke. We 

zitten in een tijdversneller waarin iedereen tijd tekort komt. Hebben we problemen dan 

kunnen we ze simpel oplossen met pijnstillers, injecties, manipulaties en operaties en 

door medicijnen. Maar dit lost natuurlijk niet het probleem op wat vaak dieper in de 

cellen ligt opgeslagen. Als je eenmaal uit de tijdversneller valt, kom je in een soort 

niemandsland terecht. Een wereld van onbegrip waar een paracetemolletje niet meer 

werkt. Wat is belangrijk is de vraag waarom je eruit gevallen bent en hoe we dit gaan 

oplossen? En natuurlijk niet met de insteek om dan zo snel mogelijk je plek in de 

tijdversneller weer in te nemen. Er moet ruimte en aandacht komen, de balans moet 

hersteld worden. Iemand die uit de tijdversneller is gevallen heeft een therapeut nodig 

die ondersteuning biedt zodat iemand weer in staat is om balans te krijgen in zijn/haar 

leven maar ook de ogen opent voor de levensrace tegen de klok.   

Wat belangrijk is, is dat we nooit één deel of onderdeel healen. We healen altijd de hele 

mens. Vertaling van healing is heelwording.  Een healing biedt dus ondersteuning/ 

heelwording bij aandoeningen op fysiek gebied, het helpt gestolde emotionele 

blokkades los te maken en een plek te geven. Het helpt om uit je mentale stuk te 

komen waardoor je gevoel weer de overhand krijgt en erg belangrijk, het helpt ons om 

je zielentaak helder te krijgen en density van het lichaam op te lossen waardoor je ziel 

beter in kan dalen.  
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 LIQUID HEALING 

Liquid Healing is een nieuwe prachtige zachte healingvorm waarbij  fysieke, mentale, 

zintuigelijke en ziele waarneming  in de ervaring wordt gebracht. Met de shift naar 5D 

zijn veel van de  healingtechnieken die we kennen verouderd  omdat ons lichaam zich 

aan het ontwikkelen is tot multidimensionaal lichaam. De frequenties op aarde worden 

hoger en hoger en ook ons zielenlied krijgt steeds een hogere trilling. Wij als mensen 

zullen ons lichaam klaar moeten maken om deze hoge zielentrilling te kunnen 

ontvangen en te integreren in ons dagelijkse zijn. Ons lichaam moet als het ware een 

warm bed zijn om onze ziel de gelegenheid te geven zich aan het lichaam te binden. 

Liquid Healing is een behandelvorm die de therapeut in staat stelt om cellulaire energie 

in ons lichaam en ons bewustzijn in beweging te brengen. Het is een methode die ons 

zelfhelend vermogen aanspreekt om te versterken. Omdat we vloeibaar werken, ons 

lichaam bestaat immers voor 80% uit water, kunnen we tot op celniveau werken. We 

kunnen in contact komen met ons lichaam, ons hart en zelfs met een enkele cel. Op 

deze manier krijgen “gestolde” emotionele, spirituele, lichamelijke of mentale 

problemen aandacht. Elke cel heeft een bewustzijn en wil graag gehoord en erkend 

worden. Je leert als cursist deze energie op te wekken op een simpele maar zeer 

doeltreffende manier.  

 

Met Liquid Healing kunnen we: 

 Werken met lichamelijk trauma, met emotioneel trauma 

 Werken met ( lichaams) bewustzijn 

 Werken met universele energie 

 Density(verdichting) opheffen in het lichaam 

 Werken met zielsenergie 

 

WAT ZIJN DE PIJLERS VAN LIQUID HEALING  

 De fysieke pijlers van Liquid Healing, dit zijn technieken om het lichaam 

vloeibaar te maken. We noemen dit Liquify. We brengen het lichaam letterlijk in 

een schuddende zachte wiegende beweging die het lichaam vloeibaar maakt 

 We werken met een cuepointer, een methode om vast te stellen waar in het 

lichaam de energie niet stroomt. 

 De energetische pijlers van Liquid Healing, dit zijn technieken om de healing in 

te zetten. Dit doen we met de stationair en adapter techniek. 

 Allowance. 
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PERSOONLIJKE GROEI 

De opleiding is niet alleen een prachtige training tot Liquid Healer, maar het is vooral 

ook een innerlijke persoonlijke groeibriljant. Je leert namelijk niet alleen de technieken 

toe te passen, je ondergaat ze ook. Daarmee ervaar je de werking en het gevoel van 

Liquid Healing. Dat is fijn want dan weet je ook wat het met jouw cliënten kan doen. 

Door het zelf ondergaan en in deelrondes erover te delen zal jij je steeds vrijer voelen. 

Blokkades, belemmeringen, gestolde energie die bij jou aanwezig is zal je zelf gaan 

herkennen. Je kunt op die manier steeds meer in je kracht gaan staan en jouw plek als 

healer innemen. 

In deze training leer je voelen en zien met je handen en leer je een zielenluisteraar te 

zijn. Iedereen die zich bewust wordt van de mogelijkheden van deze manier van werken 

wordt laaiend enthousiast en raakt vervolgens geïntrigeerd om meer te leren, meer te 

behandelen en meer uit te zoeken. Tot dat je alleen nog maar luistert naar de wijsheid 

van het lichaam van jouw cliënt. Dan gaat alles vanzelf! 

 

VOOR WIE IS LIQUID HEALING BEDOELD 

De training is een praktijkgerichte training voor therapeuten die geïnteresseerd zijn een 

holistische benadering voor de totale mens.  

 Liquid Healing College biedt een professionele basis: 

 Aan iedereen die een lichaams-en zielsgerichte therapie praktijk wil beginnen 

 Aan iedereen die het fijn vind om via lichamelijke beweging (Liquify) het lichaam 

in beweging te brengen en hiermee een methode heeft om te zien waar emotie 

gestold is in het lichaam 

 Aan iedereen die Liquid Healing als aanvulling wil gebruiken in een reeds 

bestaande praktijk, denk aan een coachpraktijk 

 Aan iedereen die een persoonlijke zielen ontwikkeling wil doormaken 

 Aan iedereen die een ander wil begeleiden om meer in het lichaam te kunnen 

komen, waarbij de ziel kan indalen en zijn zielsmissie ten volle kan gaan leven.  

 Aan iedereen die op diepgaande wijze zichzelf wil leren kennen en kanaal wil zijn 

voor de universele energie ten behoeve van jezelf en je cliënt 
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WAT DOET EEN LIQUID HEALER 

 Helpt met het helen van oude ervaringen 

 Geeft ontspanning 

 Helpt met verwerken van energetische en fysieke trauma`s 

 Geeft ondersteuning van fysieke problematiek 

 Geeft verlichting bij pijn 

 Laat voelen wat er leeft in het lichaam 

 Helpt bij de doorbraak van oude zienswijze en oude vastzittende ideeën 

 Kan zien waar op welke plek de energie stagneert in het lichaam  

  

WAT KUN JE MET DEZE TRAINING? 

Je kunt met deze opleiding een eigen praktijk starten of een reeds bestaande praktijk 

uitbreiden. De brede toepassing van kennis, persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit 

geeft je een goede basis voor een lichaamsgerichte therapie. Er is veel behoefte in de 

3D wereld, waar chaos heerst en waar oude structuren en macht niet meer werken, aan 

goed ingewerkte 5D healers met een groot draagvlak aan energetische kennis en met 

een ruim bewustzijnsveld. Mensen die bijdragen aan een andere tijdlijn, onze nieuwe 

wereld. Liquid Healing College begeleid jou in deze nieuwe wereld omdat jij, net als wij, 

medescheppers zijn van deze shift.  

Als Liquid Healer begeleid je op een professionele compassievolle manier de 

ontwikkeling van je cliënt op welk niveau dan ook. Dat kan zijn van vermoeid naar 

vitaal, van angst naar stroming, van pijn naar pijnvrij en van hoofd naar hart. Maar juist 

ook de begeleiding bij het indalen van het zielen bewustzijn. En dat is in deze tijd van 

een ontzettend grote waarde.  

De mensen die in jouw praktijk zullen komen vragen jouw hulp vooral bij persoonlijke 

spirituele transformatie. Maar ook willen mensen actief werken aan emotionele 

blokkades, mentale vraagstukken of een fysiek probleem. Wat belangrijk te weten is, is 

dat Liquid Healing vrij direct kan helpen bij het bestrijden van pijn.  

 

INHOUD VAN DE OPLEIDING 

 Het lesmateriaal is gebaseerd op de pijlers van Liquid Healing. Het staat in het 

teken van energetisch en spiritueel zelfonderzoek maar ook op professioneel 

handelen van jou als Liquid Healer. We werken vanuit verschillende invalshoeken 

en op een intensieve manier. Dit is belangrijk omdat je dan je cliënt ten volle 

kunt gaan begeleiden. Je oefent gedurende de training op medestudenten maar 

ook op cliënten uit je thuissituatie 

 Ons energiesysteem staat hierbij centraal. 
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 In de techniek van Liquid Healing is één van de uitgangspunten Allowance. 

Gedurende de training gaan we hiermee werken en het zal zowel voor jouzelf 

alsmede voor je cliënt een uitdaging maar ook een verademing zijn. Allowance is 

een keystone van Liquid Healing want het is een krachtige voorwaarde voor een 

healing.  Zonder allowance kan er geen heelwording plaatsvinden. We forceren 

niets in de Liquid Healing dus ook niet de blokkade. Als we de weefsels 

bewegen via liquify dan doen we niets om ze tot ontspanning te dwingen. Het 

grote verschil met andere technieken is jouw houding en de wijsheid van de 

techniek. Terwijl we het lichaam in Liquify brengen doen we geen enkele poging 

om je cliënt te vertellen dat hij/zij moet loslaten of moet veranderen. En dat is 

niet makkelijk. Je gaat feitelijk alleen maar in het begrip staan. Wat wij doen is 

simpelweg zachtheid en vooral stroming tot op celniveau. Niets forceren kan ten 

diepste doordringen, dus tot op celniveau omdat het ons geen reden geeft om 

weerstand of verdediging op te roepen. Bijzonder genoeg is Allowance niet iets 

dat goed bekend is.  

 

LESVORM 

De lesdagen en les inhoud zijn een aangesloten geheel. Er wordt van je verwacht dat je 

de lesstof en de vaardigheden die je ontvangt in de voorgaande les begrepen hebt, 

kunt integreren en toe kunt passen in de les erna. De vaardigheden die je in de eerste 

les hebt geleerd wordt weer toegepast in de volgende les. Indien er iets niet duidelijk is 

vragen wij om dat kenbaar te maken zodat we daar aandacht aan kunnen besteden. 

Wat is voelen en zien met je handen eigenlijk? Hoe voelt dat? Er zit een groot verschil 

tussen gevoel of pijn in het lichaam en gevoel en zien met de handen. Wat is luisteren 

naar de ziel? Je kunt luisteren naar je eigen ziel maar natuurlijk gaat het hier om de ziel 

van je cliënt. Juist deze voel-zien-luister techniek maakt het verschil met andere 

therapievormen.  

 

INTEGREREN VAN DE LESSTOF IN DE PRAKTIJK 

Van de studenten wordt verwacht dat zij elkaar na de les opzoeken om de behandelde 

lesstof verder te oefenen met elkaar. Op deze manier kun je vlieguren maken en de  

technieken, die je in kleine delen ontvangt, eigen maken. De lessen zijn zo opgebouwd 

dat je in je eigen praktijk meteen aan de slag kunt met de geleerde stof. We werken aan 

de hand van een werkboek, doe-oefeningen, visualisaties, meditaties, dansen, 

feedback van medestudenten enz. In onze training maken we ruimte voor zelfreflectie. 

We hechten daarom belang aan :  

 Een studie-oefengroep 

 Behandel je ten minste 5 personen 3x 
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 Schrijf je hierover verslagen 

 2 supervisiemomenten tijdens de les 

 Een afsluiting door middel van examen met een voor jou onbekend persoon 

 

 

TOELATINGSEISEN 

Deze opleiding is vooral bedoeld voor mensen die al een praktijk hebben of ervaring 

hebben met healen. Maar wat vooral belangrijk is dat je enthousiasme en veel  

interesse in het onderwerp hebt om van een fijne training te genieten. Een open 

nieuwsgierige houding en open transparante communicatie met je medestudenten en 

de docenten is natuurlijk van meerwaarde. Ook een meerwaarde is het dat je kennis 

hebt over de shift naar 5D en de nieuwe wereld. Er moet met andere woorden een 

bepaalde basis zijn voordat je met dit werk aan de slag kunt. Je eigen trillingsniveau 

moet flink omhoog omdat je cliënten krijgt die zowel met lichamelijke problematiek 

komen, als voor die cliënten, die zeer uiteenlopende zielsaspecten willen uitwerken bij 

jou als healer. 

 

STUDIEBELASTING  

Liquid Healing is een training van leren waarnemen en voelen en zien met je handen. 

Het is belangrijk om steeds voeling te houden door oefenen, oefenen, oefenen van wat 

we in de les geleerd hebben. Na elke les is het belangrijk om met medecursisten te 

oefenen en vragen te stellen aan elkaar. Er zijn in totaal 4 weekenden. Wij gaan uit van 

4 tot 6 uur studiebelasting per week. De meeste tijd zal zitten in het oefenen van de 

Liquify techniek en de healingtechniek. Maar ook het schrijven van de verslagen, je 

studiegroep en huiswerkopdrachten zullen tijd vergen.  

 

DIPLOMA 

Na het volgen van de training wordt er een examen afgenomen. Het is mogelijk om het 

examen 1 keer te herhalen indien dit nodig mocht zijn. Bij voldoende resultaat ontvang 

je het certificaat Liquid Healing Practitioner.  

Het examen is niet verplicht maar dan vervalt wel de mogelijkheid om op onze website 

vermeld te worden al Liquid Healing Practitioner.  

Iedere deelnemer neemt een examenkandidaat mee. Tijdens het examen zullen we deze 

kandidaten verwisselen zodat je een voor jou onbekende persoon krijgt.  
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Na een met succes afgeronde training kun je 

 Gebruik maken van bij- en nascholingen en losse verdiepende modules 

 Het logo gebruiken 

 Word je vermeld op de site Liquid Healing als practitioner.  

 

LESDAGEN 

De lesdagen starten met een powerpoint (theoretische) instructie. De aandachtspunten 

worden besproken aan de hand van voorbeelden. De technieken worden besproken en 

voorgedaan waarna de rest van de lesdag wordt besteed aan het oefenen van de 

technieken. We hebben tussendoor ruimte voor deelrondes, meditaties, afstemming en 

bespreken van knelpunten. Op deze manier kunnen we van elkaar leren en elkaars 

ervaringen delen.  

 

BIJ EN NASCHOLING 

Een keer per jaar is een nascholing verplicht om jezelf Liquid Healing practitioner te 

kunnen blijven noemen en je kennis up to date te houden.  Op de website maken we 

nascholingen bekend. Ook biedt Liquid Healing college bijscholingen en losse module 

dagen aan om de lesstof te verdiepen. Op de website zullen we deze dagen bekend 

maken  

 

DATA 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn 4 blokken van 2 dagen 

Blok 1: 16.11- 17.11 2019 

Blok 2: 14.12-15.12 2019 

Blok 3: 11.01-12.01 2020 

Blok 4: 08.02-09.02 2020 
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VERMELDING WEBSITE 

Na het behalen van je certificaat wordt je, indien je dat wenst, op de website van Liquid 

Healing vermeld als Liquid Healer. Dit is een kosteloze service van Liquid Healing 

College. 

 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

 De deur is open van 9:00 tot 10:00 uur. Hierna sluit de deur dus probeer op tijd 

te zijn 

 Voor mededelingen, bv als je later komt, is het telefoonnummer 06-22262401. 

Dan graag via app een bericht sturen.  

 De dagen beginnen om 10:00 uur en eindigen om 17:00 uur.  

 We hebben pauze van 13:00-14:00 uur.  

 Vanaf 9:30 staat de koffie en thee klaar met iets lekker voor erbij 

 Lunch: Wij hebben een grote pan vegan soep klaar staan. Zelf neem je je 

broodje o.i.d. mee. Koffie en thee zijn onbeperkt aanwezig evenals verantwoord 

lekkers voor erbij. Wij denken ook aan degenen met een gluten en lactose vrij 

dieet.  

 Neem een lekker ruim zittend joggingpak of iets dergelijks mee, we oefenen en 

dansen nl. veel. Vergeet ook niet een warm vest of warme trui voor na het 

bewegen.  

 Neem warme sokken of pantoffels mee, schoenen doen we bij de ingang uit.  

 Neem je eigen hoofdhanddoek mee voor op de massagetafel 

 Tijdens de lessen zijn wij steeds dichtbij in lichamelijk contact met onze 

medecursisten. Ons systeem kan sterk reageren op geur. Dit kan storend werken 

tijdens de les. We vragen iedereen om geen parfum te gebruiken. Op deze 

manier zullen zich geen diverse parfums gaan mengen en blijft het contact met 

je medecursisten prettig. Uiteraard mild ruikende deodorant en dergelijke staat 

hier los van.  

 

KOSTEN 

De kosten voor deze training zijn € 1452,- inclusief BTW, dat is € 1200,00 ex BTW      

( zie onze voorwaarden) Het cursusgeld is inclusief de kosten van  

 koffie, thee, iets ( verantwoord) lekkers en een vegan soep voor tussen de 

middag 

 Alle syllabi die je krijgt tijdens de training    

www.liquidhealing.nl 
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 Het examen 

Overige kosten zoals reiskosten, eventuele verblijfskosten komen voor je eigen 

rekening.  

Aanbetaling  € 452,00 te voldoen bij de inschrijving. Hierna ben je verzekerd van een 

plek. 

 Restbedrag te voldoen  

 30 dagen voor aanvang van de training , zegge € 1000,00 incl. BTW 

 In 2 termijnen van € 500,- incl. BTW te betalen vóór 01-11 ‘2019 en 01-02 

‘2020 

Bijscholing en nascholing alsmede losse module dagen zijn € 150,- per dag 

 

 

NAMEN EN ADRESSEN 

Monica Wijers:  

 

 

 

Door de jaren heen, vanaf 1982, heeft Monica meerdere opleidingen en trainingen 

gedaan op het holistische en integrale vlak. Zij is momenteel werkzaam als 

verpleegkundig specialist hormonen in een vrouwenkliniek waar zij integraal werkt. In 

2004 is zij begonnen met het ontwikkelen van Liquid Healing, echter had het toen geen 

naam en geen bestaansbodem. Pas in 2018 kwam de passende naam Liquid Healing 

via helder weten door die de lading volledig dekt. Met aanvullende boodschap “de tijd 

is NU”   

 

 

 

 

 

Monica Wijers: oprichter en initiator, docent, LEVEN LANG 

LEREN, natuurgeneeskundig therapeut, HUMOR, orthomoleculair 

epigenetisch therapeut, CREATIEF, verpleegkundig specialist 

hormonen, POSITIEF, massagetherapeut, healer, helderwetend 

DOORZETTER, ervaringsdeskundige, zus, loyaal, druk, MUZIEK, 

moeder, REIZEN, natuur, 

 

Dennis van den Brand: Docent Liquid Healing, Coach, 

ZELFINZICHT, onderzoekend, accuraat, LACHEN, 

doelgericht, muziek, natuur, vriend, LEVEN LANG LEREN, broer, 

kunst, RUSTIG, luisteren, camping, fotograferen, 

HUMOR, organiseren, Creatief, BETROUWBAAR, keukenprins, 

SPIRITUEEL, bescheiden, omdenken 
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De coach-en healing praktijk van Dennis heet Gradatus en dat betekent stap voor stap. 

De praktijk is ontstaan uit liefde en gedrevenheid voor het vak, gegroeid door 

enthousiasme en inspirerende klanten. 

 

 

 

 

 

 

Jakob werkt als Buteyko ademhalingscoach en Liquid Healer. Samen met Monica Wijers 

heeft hij centrum Menomanager waarin vrouwen met burnout en hormonale 

ontregelingen geholpen kunnen worden. Tevens heeft Jakob aan de wieg van Liquid 

Healing gestaan.  

 

Adressen: 

Secretariaat: 

Neckarstraat 29 

8226 LL Lelystad 

T: 06 22 26 24 01 

E: info@liquidhealing.nl 

W: www.liquidhealing.nl  

 

OPLEIDING LOCATIE  

Schepenen 9 in Lelystad 

Deze locatie zit tegenover het station. Dus ongeveer 3 minuten lopen. Je neemt uitgang 

gerechtsgebouw ( de achterkant) . Als je naar rechts loopt zie je een 

voetgangersoversteek met stoplicht. Neem deze overgang en dan zie je aan je 

linkerhand 2 donkerbruine gebouwen. Je neemt het tweede gebouw. Aan de achterkant 

bij de slagbomen van de parkeerplaats is een deur en ingang. We zitten op de tweede 

verdieping in het gebouw van de Zonnecirkel.  

 

 

 

 

 

Cursuslocatie: (kan nog wijzigen afhankelijk van aantal deelnemers ) 

Schepenen 9  

8232DB Lelystad 

T: 06 22 26 24 01 

 

Jakob van Langen: Docent Liquid Healing, ademhalingscoach, 

BEWUSTZIJN, zelfinzicht, onderzoeken, GRAPJES, 

LIEF, muziek, ALTERNATIEVE MEDIA, natuur, vriend, LEVEN 

LANG LEREN, TWEELING, rustig, luisteren,  HUMOR, huiselijk, 

met pensioen, BETROUWBAAR,  SPIRITUEEL, bescheiden, 

omdenken, LOYAAL, echtgenoot, vader, ademhaling, 

 

mailto:info@liquidhealing.nl
http://www.liquidhealing.nl/
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Met de auto houd je vanaf de autoweg of vanuit Noord Holland ( Dijk) het station aan. 

In de buurt van de Schepenen 9 kun je met de de Blauwe kaart max 2 uur parkeren. 

Maar je kunt even verder rijden en de wijk ingaan. Hier kun je wel gratis parkeren.  

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT EN GEHEIMHOUDING 

Al het lesmateriaal alsmede de informatie uit de lesbrochure, syllabi, en alle lesinhoud 

staan geregistreerd en hebben copyright. Tijdens de lesdagen ben je gehouden aan je 

beroepsgeheim als therapeut. De lesinhoud en persoonlijke informatie mag dus niet 

worden verspreid aan derden. Wij zijn in het vertrouwen dat er zorgvuldig omgegaan 

wordt met deze kennis en lesstof. 

 

AANTEKENINGEN 

 

 


