
Welkom bij Indalo Yogacentrum
holistisch centrum voor persoonijke groei en ontwikkeling

Ons opleidingsprogramma biedt voor iedereen vele mogelijkheden om te 
werken aan haar of zijn eigen persoonlijke groei en ontwikkeling. Op dit 

moment zijn veel mensen in hun leven op zoek naar innerlijke rust, harmonie en 
verbondenheid. Onze opleidingen en cursussen bieden je de mogelijkheid om 

hieraan vorm te geven!

OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN

BEROEPSOPLEIDING AYURVEDISCHE DRUKPUNT MASSAGE (MARMA'S)

13 zaterdagen van 09.30 - 16.30 uur, verspreid over het opleidingsjaar

REIKI I - II - III

totaal 3 cursusdagen van 10.00 - 17.00 uur

VOETREFLEXOLOGIE

7 zondagochtenden van 09.00 - 12.30 uur, verspreid over een 

periode van 3 maanden

HANDREFLEXOLOGIE

tweedaagse cursus van 09.30 - 16.00 uur

METAMORFOSE MASSAGE
tweedaagse cursus van 10.30 - 16.00 uur

TRANCE HEALING
totaal 4 cursusdagen van 10.30 - 17.00 uur

MEDITATIE
Eenmaal per maand, in het voorjaar en het najaar

www.indaloyogacentrum.nl

Ben je klaar voor een inspirerende ontdekkingreis naar jezelf?



Het is een tijd van grote veranderingen 
in en op de Aarde maar ook een tijd van

transformatie en bewustwording, 
die ons weer leert om vanuit ons hart te leven.

Het is een tijd van loslaten en van eenwording van mens en ziel.
Laat je leiden door je gevoel en vertrouw erop!

GOED OM TE WETEN
• Al onze opleidingen, cursussen en behandelingen zijn holistisch en gaat uit van

een complementair beeld van de mens gezien als geheel

• Een prachtige methode die je leert kijken en voelen buiten je bekende grenzen
en het brengt je dichter bij wie je werkelijk bent

• Je  hebt geen specifieke kennis of (voor)opleiding nodig om deel te kunnen nemen 
aan een van onze opleidingen of cursussen

• Ervaring en vertrouwen zullen jouw unieke mogelijkheden op de juiste plaats 
brengen

• Je energiestromen zullen in balans komen, hetgeen je persoonlijke groei en 
welzijn bevordert

• Je gaat leren vertrouwen op jouw eigen innerlijke wijsheid

• Je leert je mediamieke gaven te gebruiken en deze verder te ontwikkelen

• Je komt meer in je eigen kracht te staan en gaat meer positieve energie in je leven 
creëren

• Tijdens de opleiding of cursus wordt je door ons persoonlijk begeleid en ondersteund

• Als je de opleiding of cursus goed hebt afgerond krijg je een diploma/certificaat

• Iedereen heeft het vermogen om deze holistische vormen van Massage en Healing 
  te ontwikkelen en te integreren, eigen te maken en direct toe te passen op jezelf, 
  in je familiekring en bij vrienden of in je praktijk

 

Ben je klaar voor een positieve verandering in je Leven?

www.indaloyogacentrum.nl


