
 
 

ESOTERIC HEALING                                          opleiding 2023-2024 
 
De opleiding bestaat uit 4 modules, elk van 6 dagen. Deze modules zijn 
verdeeld over 2 jaar. Elke module brengt je een stap verder in het ervaren 
en verruimen van je bewustzijn, en de modules kunnen daarom alleen in 
deze volgorde gevolgd worden. 
Elke maand(ongeveer) is er een lesdag, met in de zomermaanden een 
interval van ongeveer 8 weken. Afhankelijk van de wensen van de groep, 
kan ervoor gekozen worden om de laatste module van 6 dagen in de vorm 
van een retraite week te houden.  
Na het volgen van alle modules, wordt de opleiding afgesloten met een certificaat 
van de INEH. Je kunt er ook voor kiezen om bv. alleen de eerste twee modules te 
volgen als basisopleiding in energiewerk en bewustzijnsontwikkeling. Na deze 
modules worden naar behoefte webinars en workshops aangeboden over 
specifieke thema’s. 

 
Data: De opleiding start op 8 september 2023 
Geplande lesdagen: 8 en 29 september, 13 oktober, 10 november en 8 
december.  
Data voor de rest van de opleiding worden later bekend gemaakt. 
 
Tijd: 
Op vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
  
Plaats: 
De Ruimte, Mijdrecht. 
  
Docenten: 
Sophie Northolt en Margreet Rost van Tonningen. Zij zijn beiden docenten 
voor de Opleiding Esoteric Healing van de INEH en aangesloten bij de INEH 
(International Network for Energy Healing). 
Marleen Schlüter, docent in opleiding 
  
Contact: 
www.oogvanstilte.com, info@oogvanstilte.com,  
sophienortholt@hotmail.com, margreetrvt@gmail.com 
  
Kosten: 
€ 110,- per dag. Dit is inclusief het gebruikte materiaal, audio opnames, de 
uitgebreide syllabus en eventuele begeleiding tussendoor. Gedurende de 
dag zorgen wij voor thee, koffie en snacks. 
Als je na de eerste vrijdag besluit om verder te gaan met de opleiding, leg je 
je vast voor de eerste module. Betaling kan per lesdag. Bij vooruitbetaling 
van het eerste opleidingsjaar (2 modules) ontvang je 5% korting. 
 
NB. Om de opleiding succesvol te kunnen afronden en in aanmerking te 
komen voor een certificaat mag je maximaal 3 dagen missen. 
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