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         INSTITUUT VOOR 
	ENERGETISCHE	GENEESKUNST 

 
        

Geachte relatie, 
 
U heeft (mogelijks een tijdje geleden) de module ‘Energetische Meditatie 1’ 
gevolgd. Op 2 en 3 mei 2019 wordt u de kans geboden deze “her-innerings-
technieken” verder uit te diepen en aan te vullen met nóg diepere zelfonderzoek-
methoden in EM 2.  
Deze gevorderden-cursus gaat opnieuw door in Terneuzen (Zeeuws-
Vlaanderen). 
In EM 1 hebben we leren voelen, door contact te maken met het lichaam en met 
de energie. We hebben tevens geleerd om emoties te (h)erkennen en te voelen. 
Dit onder meer door het ‘voorste kanaal’ of Ren Mai te leren voelen en te 
openen. 
In EM 2 leren we de energie te zuiveren van alle blokkades, stagnaties, 
geparkeerde emoties, weerstanden tegen het voelen van emoties, dwangmatig 
denken en intoxicaties (vanuit de omgeving etc.). We leren “leven vanuit de 
rug”, met name vanuit de Du Mai. Dit wordt mogelijk door het openen van dit 
‘achterste kanaal’. 
Na het volgen van EM 2 ontvangt u ook deze keer een officieel IVEG - 
certificaat. 
 
De nieuwe cursus Energetische Meditatie EM 2, gaat dus door op 2 en 3 mei 
2019, telkens van 09.30 u. tot 16.30 u. Ook is er weer op beide dagen lunch 
voorzien rond 13.00 u. Koffie, thee en versnaperingen zijn permanent de hele 
dag voorzien. 
 
Losse ontspannen kledij is gewenst. 
 
 
 

IVEG 
 

Heilige Geeststraat 1A 
9940   Ertvelde (B) 

Tel. (+32)  (0)9 253.24.20 
 

iveg@iveg.eu 
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De locatie is: 
Hampshire Hotel - Churchill 
Churchilllaan 700 
4532JB Terneuzen 
Nederland 
Telefoon: (+31) (0)115 621 120 
Website: http://www.hampshire-hotels.com/churchill 
E-mail adres: info@hampshire-churchill.nl 
Overnachten is uiteraard mogelijk in het hotel en is voor eigen rekening. 
 
 
 
 
 
Hopend u dan te mogen begroeten, 
 
 
 
 
Het aantal inschrijvingen is om organisatorische redenen ook nu weer beperkt, 
dus: “ wie het eerst komt, het eerst maalt “. 
De inschrijving wordt definitief na het betalen van € 290,- op één van 
onderstaande rekeningen van het IVEG (datum is bepalend).  
 
 
Hopend u dan te mogen begroeten, 
 
 
 
IVEG 
 
JP en Clara Rooms 
Masters/Trainers in de Energetische Meditatie  
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