
  

 

 

 
 

WORKSHOP WEEKEND WERKEN MET DE TAO 

 

Hoe zou het zijn als je de kracht in handen had waarmee je jezelf en anderen hulp en verlichting 

kunt bieden in tijden van ziekte, pijn, verdriet en stress? Ben jij ervoor klaar om te gaan werken 

met TAO Energie? 

In de 2,5 dag durende workshop  leer je werken met TAO Energie. Je leert HOE JE HIERMEE 

JEZELF EN ANDEREN kunt helpen en ondersteunen. Zelfs op afstand. 

Leer werken met TAO Energie en voeg je daarmee bij de wereldwijd groeiende groep TAO 

Practitioners. 

Open je hart 

Open je mind 

Open je handen! 

Zeg ja tegen Werken met TAO Energie en meld je aan voor de workshop op 26 t/m 28 februari. 

 

AANMELDEN 

Stuur een E-mail: naar info@taocenter.nl  

 

VOOR WIE? 

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die zichzelf wil ontwikkelen en daarmee ook iets voor 

anderen wil betekenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 



 

De workshop omvat het volgende programma: 

– 2,5-daagse workshop Werken met TAO Energie 

– Tao Handen overdracht 

– leesopdrachten, praktijkopdrachten 

– 4 wekelijkse (online)oefen- en begeleidingssessies 

– eindtoets 

– totale duur: 5 weken 

– mits voldaan aan alle vereisten, afgerond met een certificaat 

 

Voorwaarden 

Om deel te kunnen nemen aan dit programma dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

✓ Je hebt spirituele toestemming nodig om te kunnen deelnemen. 

Vraag toestemming voor deelname aan via email aan de klantenservice: Info@taocenter.nl 

of rechtstreeks bij een van onze trainers tijdens een van onze live events. 

✓ Optioneel: Maak een afspraak voor een adviesgesprek met een van de trainers, om inzicht 

te krijgen in wat de opleiding ‘werken met Tao Energie’ voor jou zou kunnen betekenen. 

 

De lesdagen zijn: 

Vrijdag    26 februari 19 – 22 uur 

Zaterdag 27 februari10 – 19 uur 

Zondag   28 februari 10 – 18 uur 

 

Kosten workshop 

De kosten voor nieuwe deelnemers zijn € 520,-. 

Ben je jonger dan 25 jaar? Dan krijg je 50% korting! En betaal je € 260,-. 

 
Aanmelden doe je via een e-mail aan info@taocenter.nl  

 
Trainer: Harriet Bleijendaal 
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