
MasterClass ‘Word Beter!’ - weer gezond en gelukkig  
 
Haal meer uit jezelf, vind de rust en kracht in jezelf en leef zonder pijn en ongemakken -  
dát is de gedachte achter de masterclass ‘Word Beter!’. 
 
De ‘Ster van Verbetering en Genezing’ geldt als leidend model voor deze masterclass.  
De basis van dit model is de balans tussen werk en privé, aangevuld met zelf (lees: gezondheid).  
Om te onderzoeken wáár ruimte voor verbetering mogelijk is, wordt de driehoek 
gevolg/oorzaak/oplossing over de driehoek werk/privé/zelf gelegd. 
 

 
Ster van Verbetering en Genezing 

 
De integrale balans is het middelpunt van het model, waarbij de oorzaak, gevolg en oplossing 
gevonden kan worden in zowel werk, privé als zelf. De groeicurve van Fibonacci symboliseert de 
verbetering of genezing. 
 
Wat gaan we doen? 
Tijdens deze masterclass wordt de Ster van Verbetering en Genezing uitgelegd en aangevuld met 
SMEL- gezondheid, staande voor spiritueel, mentaal, emotioneel en lichamelijk. Tijdens deze 
bijeenkomst wordt aandacht besteed aan hoe blokkades ontstaan, wat de gevolgen van (mentale en 
emotionele) blokkades zijn op je lijf en hoe je deze opeenhopingen van energie kunt verwijderen.   
 
Alle benodigde handvatten worden aangereikt om zelfstandig in te zien waar de oorzaak ligt van de 
lichamelijke kwalen en pijnen, waar geen duidelijke medische oorzaak noch oplossing voor is. Een 
zeer holistisch beeld wordt gegeven op basis van vele inzichten en voorbeelden, zodat u begrijpt wat 
u moet doen om weer gezond en gelukkig te worden. Bereik wat u nooit voor mogelijk hield! 
 
Het doel van de bijeenkomst is dat u naar huis gaat met een duidelijk inzicht hoe verbeteringen door 
te voeren in uw eigen leven en wat de te verwachten concrete resultaten daarvan zijn. Mede door de 
ervaringen van de andere deelnemers kunt u zelf de gewenste stappen nemen om beter te worden. 
(NB: tijdens de bijeenkomst vinden géén healingen plaats!) 
 
Wat gaat dat kosten? 
De masterclass duurt van 10:00 uur tot circa 16:00 uur, wordt verzorgd op een goed bereikbare 
locatie in het midden van het land en kent een maximum van 16 deelnemers. Een uitgebreide lunch, 
een borrel aan het eind van de dag en drinken en versnaperingen tijdens de gehele dag zijn allemaal 
in de prijs (€675,= incl. BTW per persoon) inbegrepen.   
 


