Online course Ancient Egyptian Healing House of Life Abydos
Hartelijk dank voor je interesse voor de zeven maanden durende online
House of Life course Ancient Egyptian Healing module I.
Wat houdt de online course Ancient Egyptian Healing in?
Met deze zeven maanden durende online course Ancient Egyptian Healing
hopen wij in jou een proces te openen waardoor je wordt ingewijd in de
healing kennis van de oude Egyptenaren. Natuurlijk hopen wij dat je ook met
deze healing kennis aan het werk gaat.
Eén van onze uitgangspunten is het volgende: ‘There is no understanding
without knowledge’. Het delen en uitwisselen van de kennis over de oude
Egyptenaren, de universele wetten, de specifieke archetypische krachten die
wij de Neteru noemen, het mensbeeld volgens de oude Egyptenaren en de
healingen zijn daarom belangrijk onderdelen van de online course.
De volgende stap is dat je de kennis van de oude Egyptenaren gaat begrijpen
en gaat toepassen in je persoonlijk leven zodat je stap voor stap gaat voelen
en ervaren wat zij met hun kennis bedoelden.
Wat daarbij een valkuil kan zijn is dat je de kennis die wij met je gaan delen
over bijvoorbeeld het mensbeeld, gaat vergelijken met het mensbeeld zoals
de westerse psychologie deze de laatste eeuw heeft bepaald. We mogen ons
realiseren dat het gestructureerde wetenschappelijk bedrijf 'psychologie' eind
19e eeuw pas is ontstaan en sindsdien het mensbeeld van de westerse
cultuur is gaan bepalen.
We hopen daarom dat je je zo open mogelijk opstelt om het gedachtegoed
van de oude Egyptenaren op te nemen en het niet direct gaat vergelijken met
hoe de westerse psychologie de psyche van de mens heeft ingedeeld. Wij zijn
namelijk van mening dat het mensbeeld van de oude Egyptenaren juist net
anders is opgebouwd waardoor het zo uniek is om mee te werken.
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Een nieuwe weg vinden voor de fysieke afwezigheid in de tempels en
krachtplekken.
Waar we in de online course een andere en nieuwe weg voor moeten vinden
is natuurlijk onze fysieke afwezigheid in de prachtige tempels en
krachtplekken in Egypte zelf. Een belangrijk onderdeel van de course is
namelijk het heropenen van en het opnieuw verbonden worden met de
tempels en krachtplekken in Egypte waarin we ook werken aan het oplossen
van eventuele herinneringen die nog steeds blokkerend doorwerken in dit
huidige leven. Ook is het zo dat bepaalde rituelen en de specifieke
verbindende rituelen met de vier krachtplekken in Egypte die bij de opleiding
horen, waaronder ook de drie initiaties, niet kunnen worden uitgevoerd. We
hebben een groot vertrouwen dat we ook hierin onze weg zullen vinden.
Waar zal de online Ancient Egyptian Healing uit bestaan?
Naast een stuk kennisoverdracht is er ook een deel persoonlijke begeleiding.
We gaan ervan uit dat je pas echt een ander kunt helen als je in jezelf je
wonden hebt geheeld en je grotendeels je eigen levensvraagstukken hebt
doorleeft en begrijpt. Daarom is, als je besluit de opleiding tot Ancient
Egyptian Healing te volgen, automatisch het helen van je eigen wonden en
het oplossen van je eigen levensvraagstukken het begin van de weg naar je
eigen healerschap. Dit is een geheel eigen en persoonlijk traject die met
niemand anders vergeleken kan worden.
Kan dit in zeven maanden?
Nee dit zal niet in zeven maanden lukken maar wij vertrouwen ten zeerste op
onze ervaringen. We weten dat er een proces diep in jou wordt geopend die
jou de kans geeft een nieuwe weg in te slaan. Wij lopen daarin met je mee.
We willen graag je motivate horen.
Als je besluit aan de online course Ancient Egyptian healing deel te nemen,
dan willen wij graag eerst je motivatie horen waarom je aan de online course
Ancient Egyptian Healing wilt deelnemen.
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We doen dit om er zeker van te zijn dat de online course Ancient Egyptian
Healing geschikt is voor jou. Is dit zo dan gaat de online course Ancient
Egyptian Healing echt beginnen.
Vragenlijst The Dream of the Past.
Je ontvangt dan van ons de vragenlijst ‘The Dream of the Past’. Jouw
antwoorden op de vragen geven ons een beeld over jou en hoe wij jou online
het beste kunnen begeleiden.
We geven hier in een kort schema weer hoe de zeven maanden durende
online course Ancient Egyptian Healing eruit gaat zien:
Maand 1:
Schriftelijke deel:
Je krijgt de vragenlijst ‘The dream of the Past” toegestuurd. We vragen je zo
eerlijk mogelijk de vragen te beantwoorden. Neem daarvoor de tijd. Het
beantwoorden van de vragenlijst ‘The Dream of the Past’ opent namelijk het
proces.
Online meeting:
Nadat wij de antwoorden hebben ontvangen maken we een afspraak en vindt
Coaching gesprek 1 plaats via WhatsApp of Zoom.
In dit gesprek worden de antwoorden van de vragenlijst besproken en worden
de persoonlijke thema’s die om heling vragen schriftelijk vastgesteld waaraan
we gaan werken.
Maand 2:
Schriftelijke deel: Via diverse linken krijg je toegang tot de volgende
informatie.
1 Introductie
3
House of Life Abydos.

2 Goden en Godinnen van de Geneeskunde in het oude Egypte
3 Inleiding over de specifieke kennis over de Ba en de Ka.
Online meeting:
Coaching gesprek 2
In dit coachingsgesprek bespreken we de stof en gaat het vooral om het
begrip over de Ba en de Ka en hoe je deze twee spirits kunt onderscheiden.
Maand 3:
Schriftelijke deel: Via diverse linken krijg je toegang tot informatie.
1 Genezers in het oude Egypte
2 Genezers en Magie
Online meeting:
Coachingsgesprek 3
We bespreken de stof. Door middel van rituelen werken we actief aan
heling van levens en zielen vraagstukken.
Maand 4:
Schriftelijke deel: Via diverse linken krijg je toegang tot informatie.
1 Het fysieke lichaam van de mens
2 De Heilige olien
Online meeting:
Coachingsgesprek 4
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We bespreken de stof. Door middel van rituelen werken we actief aan
heling van levens en zielen vraagstukken.
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Maand 5:
Schriftelijke deel: Via diverse linken krijg je toegang tot informatie.
1 Kruiden
2 Geneeskrachtige remedies van het House of Life
Online meeting:
Coachingsgesprek 5
We bespreken de stof. Door middel van rituelen werken we actief aan
heling van levens en zielen vraagstukken.
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Tijdens het coachingsgesprek worden eventuele ervaringen uit vorige levens
besproken.
Maand 6:
Schriftelijke deel: Via diverse linken krijg je toegang tot informatie.
1 Het oude Egypte en haar scheppingsmythologie
Online meeting:
Coachingsgesprek 6
We bespreken de stof. Door middel van rituelen werken we actief aan
heling van levens en zielen vraagstukken.
Meditaties worden opgenomen en geoefend.
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Maand 7:
Het eindverslag wordt opgemaakt en in het laatste Coachingsgesprek 7
besproken.
Je wilt starten of je hebt nog vragen?:
Heb je het gevoel dat je aan de online Course Ancient Egyptian Healing wilt
beginnen of heb je nog vragen, stuur ons dan een bericht dan nemen wij
contact met je op.
Investering in jezelf:
Deze investering in jezelf gedurende deze zeven maanden waarbij Horus van
Abydos en ik, Aset met jou meelopen, meekijken en meevoelen kost € 1500, Dit kun je éénmalig overmaken maar kan ook in maandelijkse termijnen
worden betaald.
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De Ka
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De Gab:
'Trust and don't loose the sensitivity of a young child. You will be lead by
the Gab. You will be lead by the forces of the spiritual world who are
there for those who are searching and looking for the holy knowledge
inside themselves. Don't be afraid, we are there for all of you. We are
walking beside you'.
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