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Docenten 

Peter de Winter  

Peter: “wat mij enthousiast maakt is onze cursisten 

en cliënten aan te moedigen om open en wakker 

in de wereld te staan, de verbinding te voelen met 

alles dat leeft. In die verbinding zin te geven èn te 

ontlenen aan dit bestaan. Durven dromen èn 

doen wat je bent” 

Peter is opgeleid tot: Advaita-Yoga docent, Aura Healer & Reader en 

Hara Coach. en volgde daarnaast intuïtie en natuur opleidingen bij 

Michael Roads en verzorgde als docent opstellingenwerk bij CIO de 

Haag 

Zijn werk ervaring sinds 2000; 

Docent Bij: CICO Utrecht, Van Lippe Biesterveld Natuurcollege, 

Healingcentrum Utrecht, Preau Frankrijk, CIO de Haag. En natuurlijk sinds 

2007, Intuitieve opleidingen Rotterdam. 

Christine Snoeier 

Christine: “mijn diepste inspiratie is het leven open 

en direct te ervaren. Dit brengt voor mij de 

ontmoeting met wie we werkelijk zijn” 

Christine is opgeleid tot: Advaita-Yoga docent, 

Aura Healer & Reader en Hara Coach. en volgde 

daarnaast intuïtie en natuur trainingen bij Michael 

Roads. 

Haar werk ervaring: Docent Bij: Healingcentrum Utrecht, Preau Frankrijk. 

En natuurlijk sinds 2007, Intuïtieve opleidingen Rotterdam. 

Floor Snoeier 

Floor: “Met enige regelmaat mag ik getuige zijn 

van indrukwekkende healingen en 

levensveranderende processen, daar ben ik erg 

dankbaar voor. Dit maakt dat ik geniet van mijn 

werk, dat doe ik met heel mijn hart.” 
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Floor is opgeleid tot: Journey practitioner en Hara coach. In haar 

praktijk in Krommenie, combineert ze ‘Helende reizen’ met Hara 

Coaching en energie werk. 

 

De Oorsprong van de lesstof 

De oorsprong van de lesstof berust op de oeroude oosterse leer van de 

auralichamen en de chakra’s. Deze leer geeft inzicht in de 

gevoeligheid en de talenten die elk chakra in zich bergt. Ook het goed 

zorgen voor ons energieveld is onderdeel van deze leer. 

Binnen onze opleidingen wordt dit gecombineerd met meer actieve 

westerse leermethoden, zoals: begeleide meditatie en visualisaties, 

deze zijn grotendeels ontwikkeld aan de ‘Berkeley University’ in 

California USA. 

Hier werd onderzoek gedaan en werden methoden ontwikkeld om 

paranormale talenten te activeren en stimuleren. Ook werden 

methoden ontwikkeld om actief de kracht en effectiviteit van je energie 

te oefenen, zoals het leren stromen, opschonen, voelen, lezen en 

uitwisselen van energie. 

Op het Berkely psychic Institute werden de werkmethodes verfijnd en 

de uiteindelijke werkvorm werd in 1980 naar Utrecht gebracht. 

De opleidingen laten een ieder in zijn of haar waarde en de lesstof is 

voor een ieder vrij te interpreteren en toe te passen, spirituele dogma’s 

en overtuigingen zijn geen onderdeel van de opleiding. 

Ons docententeam heeft haar opleiding in Utrecht genoten van onder 

andere een van de oprichters (Mary Denaro). Onder invloed van de 

zich ontwikkelende geest van de tijd zijn de methoden daarna nog 

uitgebreid en verder verfijnd. 

http://tmwb.nl/intuitief/over/

