
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voel jij je uber gezond, loop je over van energie en ben je stralend gelukkig? Of zou jij dolgraag 
de reset knop willen indrukken? En graag even opnieuw, fris willen opstarten? Leef jij je ideale 
leven? Bruis je van levenslust? Volg je je passies? Wat houd je tegen? Is het door ziekte, 
vermoeidheid, stress, uitdagende relaties, vastlopen in studie of werk, angst en onzekerheid, 
hardnekkige patronen die je blijft herhalen of iets anders? We dagen je graag uit!  
 

 
Ga staan voor het leven dat jij wenst!  

 
 
Voor iedereen die graag een diepe verandering wil doormaken, een boost wil geven aan zijn of 
haar ontwikkeling, hebben wij een Reset Pakket ontwikkelt. Wat bieden we je aan? 
Met het Reset Pakket: 

 
 

✓ Leer je de kernoorzaken van jouw uitdagingen kennen én omvormen 
 

✓ Ontvang je praktische hulp om je gezondheid en je energie te herstellen 
 

✓ Ontvang je praktische hulp om je emoties in balans te brengen 
 

✓ Leer je hoe je je mind krachtig vóór je kunt laten werken 
 

✓ Leer je over de sleutels voor geluk in jóuw leven 
 

✓ Ontvang je persoonlijke coaching om jouw reset-proces succesvol te maken. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

https://areyouhappy.nl/burnoutcoach
https://areyouhappy.nl/burnoutcoach
https://areyouhappy.nl/businesscoach
https://areyouhappy.nl/businesscoach


 

 

  

 
 

 
 

 

 

Wat is het geheim van het Reset Pakket? 

Je wordt begeleid door Harriet Bleijendaal of Dennis Chan. Opgeleid als Tao Chang Master 

Teacher en Healer, hebben zij zich bekwaamd tot specialisten in het begeleiden van 

veranderingsprocessen in gezondheid, relaties, werk en meer. 

Hierbij wordt een mens gezien als een uniek informatiesysteem wat zich toont in onze ziel, 

hart, geest en lichaam.   

“Alle uitdagingen in het leven zijn het gevolg van negatieve informatie in onze ziel, 

hart, geest en lichaam, alle gezonde omstandigheden, innerlijke rust, innerlijke vreugde 

en succes zijn te danken aan positieve informatie in onze ziel, hart, geest en lichaam.” 

 

Om positieve verandering te bereiken is het omzetten van negatieve informatie in positieve 

informatie in je ziel, hart, geest en lichaam de sleutel.  

Harriet en Dennis zijn specialisten in het activeren en begeleiden van dit proces. Zij leren je 

stap voor stap hoe je een positief veld kunt creëren, zowel in je lichaam, je mind als in je 

leven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://areyouhappy.nl/dierencoach
https://areyouhappy.nl/dierencoach
https://areyouhappy.nl/gezondheidscoach
https://areyouhappy.nl/gezondheidscoach
https://areyouhappy.nl/interieurcoach
https://areyouhappy.nl/interieurcoach


 

 

 

 

 

Wat ga je ontvangen 

• Een reset programma van 12 weken 

• Deelname is volledig online mogelijk 

• 8 Individuele Healing & Coaching Sessies op maat 

• Toegang tot wekelijkse groepslessen Tao Meditatie, Tao Tai Chi en Tao Lichtmassage. 

• Informatie, oefeningen en praktisch huiswerk over: 

* Hoe jouw informatiesysteem werkt 

* De sleutels voor jouw unieke veranderingsproces 

* Het gebruiken van zes krachttechnieken:  

  - Lichaamskracht 

  - Zielenkracht 

  - Geestkracht 

  - Klankkracht 

  - Ademkracht 

  - Tao Kalligrafie (Tao veld) kracht  

* De sleutels voor energie en kracht  

* Samenwerken met de vijf elementen in jezelf 

* De kracht van liefde en vergeving als Tao oefening 

• Kosten €3.250,- 

 

Wat vragen we van jou 

• Een open hart en mind voor nieuwe mogelijkheden. 

• Je commitment om het aangereikte huiswerk, o.a. bestaande uit meditatie en 

oefeningen, te doen. 

Begin vandaag met het herschrijven van jouw leven 

Kies voor jouw reset! 

Meld je NU aan en ontvang een uitnodiging voor een intakegesprek 

Pas na het intakegesprek is je aanmelding definitief. 

 

 



 

MEER INFORMATIE 

Wereldwijd wordt het werken met het informatiesysteem en Tao veld meer en meer 

onderkend. Het meest recente boek Tao Kalligrafie Healing Veld is vooral een praktische 

handleiding. De methode, ook wel Shen Medicine genoemd, wordt in het gelijknamige boek 

beschreven als ‘een nieuwe deur naar gezondheid en welzijn’. Resultaten naar 

wetenschappelijk onderzoek hierover is te vinden op shareasearchfoundation.org. In het boek 

Tao Science vind je de wetenschappelijke verdieping. 

 

Tao Kalligrafie Healing Veld 

Een informatiesysteem met zes belangrijke Tao technieken  

die je de kracht geven voor healing en transformatie van je leven 

Dr. & Master Zhi Gang Sha 

 

Shen Medicine 

Changing messages of illness to health 

a told by a neurosurgeon 

Peter Hudoba, M.D. 

 

Tao Science 

The science, wisdom and practice of creation and grand unification 

Dr. & Master Zhi Gang Sha and Dr. Rulin Xiu 

 


