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Lesstof
• Je leert door oefeningen in het dagelijkse

leven om je chakra’s in balans te brengen
en kunt dit na de opleiding aan je cliënten
aanleren.

• Je leert hoe je door middel van een chakra
(zelf )massage op handen en/of voeten in
balans kunt brengen om het daarna ook aan
je client aan te leren.

• Je leert om met unieke zuivere olieblends
de chakra’s te balanceren voor zowel jezelf
als het je cliënten te leren.

• Je leert het gebruik van etherische oliën bij
chakra’s.

• Je weet na de opleiding hoe je een roller
kunt maken van aromablends of etherische
olie in combinatie met een dragerolie en in
welke verhouding

Inhoud
• Wat zijn chakra’s en hoe werken ze
• Wat zijn etherische oliën en hoe werken ze.
• Het veilig toepassen van de aromablends bij

jezelf en bij je cliënt.
• Wat te doen bij emotionele reactie van de

cliënt
• Chakra’s in balans brengen met:
• praktische oefeningen

WAT KRIJG JE

• Twee opleidingsdagen.
• Studiehandleiding in de Nederlandse taal.
• Live demo’s, praktijkoefeningen
• Oefenkit met aromablends

RESULTAAT

Na deze opleiding weet je balans te brengen in 
de hoofdchakra’s door middel van praktische 
tools in het dagelijks leven, het inzetten van 
zuivere olieblends en leer je een unieke chakra 
(zelf )

In een therapeutische praktijk ontmoet je vaak 
mensen met een disbalans in de chakra’s zoals het 
niet gegrond zijn, frustraties, opgekropt verdriet 
het niet jezelf kunnen zijn, waardoor er allerlei 
emotionele en fysieke klachten kunnen ontstaan. 
massage via handen en/of voeten.

AANVULLENDE INFORMATIE

Na deze opleiding kun je checken of er chakra’s 
uit balans zijn.
Je ontdekt hoe chakra’s werken en hoe ze 
mentale en fysieke gezondheidheid negatief en 
positief kunnen beïnvloeden.

VOOR WIE

Deze opleiding kan gevolgd worden door 
alle therapeuten in de breedste zin en is ook 
geschikt voor andere andere beroepsgroepen 
uit de gezondheidszorg zoals psychologen, 
psychotherapeuten en coaches etcetera.

STUDIEBELASTING

Totale studiebelasting 28 uur
Na accreditatie van deze opleiding wordt 1 EC 
gegeven. 

ACCREDITATIE

Deze opleiding is op HBO niveau geaccrediteerd 
voor 1 Europese Studiepunt (1 EC).

CHAKRA BALANCING

https://hypnosementor.nl/nieuwsbrief/
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