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In deze brochure lees je wat het lesprogramma inhoudt. 
Bel of e-mail gerust als je meer informatie wenst. 
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In deze unieke training verdiepen we ons in de vier
seizoenen, de zeven windrichtingen en alle verbonden
aspecten van medicijnwiel. We werken met
ondersteuning van de krachtdieren. De wijsheid van het
medicijnwiel leert ons hoe we verbonden zijn met alles
om ons heen, hoe we die verbinding herkennen. En weer
erkennen. Zodat ons eigen medicijn, onze gave,
beschikbaar wordt. 
 
Het medicijnwiel is ons persoonlijk kompas in ons
aardse bestaan.
 
Voor wie?
Dit les programma is geschikt voor jou als je interesse hebt in
het medicijnwiel, krachtdieren en het sjamanisme als leidraad
voor jouw eigen ontwikkeling. Of als je (lerende voor) trainer,
coach of therapeut bent, is het een waardevolle aanvulling op
alle kennis en ervaring die je al hebt. Het biedt je een
diepgaand inzicht in de levenscyclus en een leidraad in het
ontwikkelen van het zelf helend vermogen.
 
   
 



 
  
 
Je doet zelfkennis op en kunt daar vanuit tegelijk ervaren hoe
je de kennis van het medicijnwiel toe kunt passen in jouw werk
en jouw leven. 
 
Ook als je geen therapeut, coach of trainer bent, ben je
welkom. Misschien ben je zoekende naar een nieuwe
uitdaging, nieuwe perspectieven. 
 
Doordat alle aspecten van het leven op aarde in het
medicijnwiel aanwezig zijn, krijg je een dieper beeld van jezelf
in de verschillende levensfasen. 
Het is steeds weer mijn ervaring dat een ieder 
erdoor geraakt wordt en kan voelen hoe het 
medicijnwiel raakt aan een innerlijk weten dat alles 
verbonden is. En hoe het resoneert met de eigen 
uitdagingen.
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Programma  
Het programma bestaat uit:
 
Vijf lesdagen. In ieder seizoen komen we één dag bij elkaar om
ons in de aspecten van het medicijnwiel van dat seizoen te
verdiepen. 
 
Naast de lesdagen staat voor iedere deelnemer een
individuele medicijnwiel sessie gepland. In deze sessie leg
je onder mijn begeleiding je persoonlijke medicijnwiel. Op basis
van jouw numerologische blauwdruk ontdek je o.a. veel over
jouw talent, pad en doel in dit leven. De sessie vindt plaats in
mijn praktijk in Een. Hiervoor maken we apart een afspraak.
Tussen de lesdagen door ontvang je voorbereidende
opdrachten voor jezelf. 
 
We sluiten op de vijfde lesdag de cyclus af met het ervaren van
het medicijnwiel tussen de paarden, waarbij we contact
maken met het krachtdier Paard, dat als krachtdier alle
aspecten van het medicijnwiel in zich draagt (ook als je angst
hebt voor paarden kun je hier aan deelnemen). Dit vindt ook
plaats in Een. We blikken op de les-cyclus terug en een ronden
af met een innerlijke reis d.m.v. een klankmeditatie. 
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vjjf lesdagen (vier 'seizoen' dagen en een afronding-dag) 
individuele 2 uurs medicijnwiel sessie in mijn praktijk
tussentijdse opdrachten, ca 1uur per lesdag-voorbereiding

Informatie

 
De totale tijdsinzet is:

 
Het is belangrijk te beseffen dat tijdens deze lesdagen veel
aangeraakt kan worden en onverwerkte zaken in beweging
komen. Het is mogelijk dat persoonlijke vraagstukken tijdens
de lesdagen behandeld worden als demonstratie en
ondersteuning van de lesinhoud van die dag. Dit gebeurt met
zorg en alleen als de persoonlijke veiligheid van een ieder
voldoende geborgd is. 
 
Eventuele gewenste individuele sessies of therapeutische
trajecten en ondersteuning vallen buiten deze lesdagen.
Hiervoor kun je bij een eigen gekozen therapeut of bij mij in de
praktijk een afspraak maken.

Frederieke Karin van der Lijn - Praktijk voor
Regressie- en reïncarnatie therapie
www.frederieke.frl   (copyright)

 'Medicijnwiel & Krachtdieren'   
reis door de seizoenen  

 



inclusief biologische lunch
reader
thuisopdrachten
individuele medicijnwiel sessie
op een rustgevende natuurrijke plek

Alle lesdagen vinden plaats in het Droomhuis, aan de
Haulerwijksterweg 29 te Een (Drenthe). 
 
De eerste lesdag is op zondag 3 mei 2020, van 10-17 uur. Op
deze dag plannen we gezamenlijk de overige data.
Er is plek voor maximaal 10 deelnemers. 
 
De lesdagen zijn:

 
De bijdrage is €660,- (voor bedrijven/zzp excl. 21%btw).
Dat mag per lesdag (€ 110,-) voldaan worden. Het
uitgangspunt is dat je de les-cyclus vol maakt. 
 
Aanmelden kan via een bericht aan: contact@frederieke.frl
Bel gerust als je vragen hebt: 06-23360458
 

Frederieke Karin van der Lijn - Praktijk voor
Regressie- en reïncarnatie therapie
www.frederieke.frl   (copyright)

 'Medicijnwiel & Krachtdieren'   
reis door de seizoenen  

 



Our first
teacher is 

our 
own heart
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Begeleiding
De lesdagen worden geleid door Frederieke Karin van
der Lijn, regressie-therapeut, trainer en spiritueel
coach (o.a. met paarden). Meer informatie is te lezen
op www.frederieke.frl
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