
WORKSHOPS 
 

 

 

 

Juniper 
Kesstrostraat 6, 3201 Langdorp 

 

Inschrijving: bel 016/46 02 06 of mail 

junipershopbe@gmail.com  

 

Stort bedrag op BE97 0018 7478 2149 

 
 

Christine Symons 
Karma & zielsgerichte astrologie 

 

Meer info over de inhoud van de 

workshops op www.essenceciel.be 

 

Tot binnenkort!  

                                
 

Tweelingzielen 
 

Tweelingzielen zijn nooit zo populaire geweest. Hoe komt dat? 
Is het een modetrend of is daar een grondige reden voor?  
 
In deze workshop gaan we het begrip “Tweelingzielen” 
proberen te kaderen in een groter universeel concept. Daarna 
zullen we inzoomen op dit bijzonder duo: Wie zijn ze? Hoe 
herken je ze? Wat zijn hun eigenschappen? Hoe functioneren 
ze? Enz… 
 
Omdat dit thema regelmatig aangekaart wordt tijdens 
consultaties, heb ik mijn esoterische kennis en praktijkervaring 
met karma & zielsgerichte astrologie gebundeld in deze 
workshop om de vraag van geïnteresseerden tegemoet te 
komen. 
 
Programma: 

• Tweelingzielen en het Watermantijdperk 

• Missie 

• Doel van de relatie 

• Tweelingzielen >< Verwante Zielen 

• Eigenschappen 

• Genezing kwetsuren 

• Dynamiek van de relatie 
 
Wanneer: vrijdag 30 september 2022 van 19 tot 21u 
Prijs: 35€ cursusmateriaal inbegrepen 
 

 

De Nieuwe Aarde 
 

De Maya’s voorspelden het einde van een tijdperk in 2012. 
Alice Bailey spreekt over “transmutatie van de mensheid”. 
Maar wat is er nu eigenlijk gaande met onze planeet?  
 
In deze workshop blikken we even terug op een duister 
verleden om de transitieperiode waarin we nu zitten beter te 
begrijpen. Wat heeft Atlantis hiermee te maken en hoe 
mogen we naar de toekomst kijken?  
 
Programma: 

• Atlantis, hoogtepunt en decadentie 

• Involutie en Evolutie van de mensheid 

• Het Kosmisch Plan 

• Collectieve karma's uit Atlantis: spiritueel & intellect 

• Collectieve karma’s uit Palestina: hartkarma's 

• Voorbereiding mensheid op het Watermantijdperk 

• Planetaire transformaties 

• Menselijke transformaties en symptomen 

• 5 niveaus van bewustzijn 

• Nieuwetijdskinderen, oude zielen & pioniers 

• Evolutie van de mensheid in het Watermantijdperk 

• Zuivering van karma’s en genezing van kwetsuren 

• Van Duister naar Licht… 
 

Wanneer: zaterdag 22 oktober 2022 van 14 tot 18u 
Prijs: 55€ cursusmateriaal inbegrepen 

 

De dood, een beleving 
 
Heb je al ooit willen weten hoe een ziel indaalt in een foetus? 
Of hoe een ziel haar fysieke dood beleeft? En wist je dat een 
ziel 1 jaar op voorhand wordt voorbereid op haar incarnatie op 
Aarde?  
 
Tijdens deze workshop gaan we het hele proces van dood en 
wedergeboorte overlopen zowel vanuit een medische als 
vanuit een spirituele invalshoek volgens de leer van 
opgestegen Meester Djwal Khul, (Alice.Bailey). 
 
Thema’s zoals abortus, euthanasie, zelfmoord, coma, 
wiegendood, ongeval, ziekte, enz. komen ruim aan bod. 

 
Programma: 

• 5 fasen van rouw 

• Geboren worden en sterven in 7 stappen 

• Uitdoven van de 4 elementen 

• 7 gebieden van de Schepping 

• Betekenis van alle “uitgangspoorten” 

• Beleving van de ziel tijdens het sterven en tijdens de 
zwangerschap 

 
Wanneer: dinsdag 1 november 2022 van 14 tot 18u 
Prijs: 55€ cursusmateriaal inbegrepen 
 

 

Karma & Reïncarnatie 
 
Hoe bouw ik karma op? En hoe kom ik ervan af? Hoe zit het 
met karmische relaties? Is er karma na de dood?  
 
Omdat karma en reïncarnatie niet los van elkaar staan, is het 
nodig om eerst een goed zicht te krijgen op het reïncarnatie-
proces. Dat doen we aan de hand van de 7 universele 
natuurwetten. Pas dan beschikken we over de juiste 
achtergrond om de uitwerking van karma te kunnen 
doorgronden. Karma is veel meer dan "oorzaak & gevolg"...  
 
Volgens de leer van Meesters van Wijsheid Djwal Khul, Morya 
en Koot Hoomi (Alice Bailey en H.P.Blavatsky). 
 
Programma: 

• Rijken van de natuur  

• 7 gebieden van de Schepping  

• 7 universele natuurwetten 

• Reïncarnatieproces van een ziel 

• Soorten reïncarnaties 

• Wat is karma? 

• Uitwerkingen van karma  
 
Wanneer: voorjaar 2023 
Prijs: 55€ cursusmateriaal inbegrepen 
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