Route beschrijving
De Johan Huizingalaan 763a ligt bij het knooppunt Nieuwe Meer (A10-A4), afslag
Sloten. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid, onder andere op het terrein van het
gebouw ligt een lang parkeer plek voor Schiphol (tip voor de toekomst!).
Goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf station Sloterdijk gaat de Metrolijn
50 richting Gein in 8 minuten naar het station Henk Sneevlietweg, waarna het nog 10
minuten lopen is.

Een symposium van de Healers Connectie

Energie in de zorg:
zorgverlichting
Zaterdag 11 april 2015
van 13.00 tot 18.00 uur

Adres:
www.healers.nl

B-building, Johan Huizingalaan 763a,
1066 VH Amsterdam

Healers Connectie is een groep van mensen met een
zeer intensieve (minimaal 4 jaar) opleiding in
healing. Zij lopen gewoon los rond in het land, liefst
undercover. Want de vooroordelen over healing zijn
legio. Vandaag komen wij uit de kast. Wij willen
openbaar presenteren wat healers bijdragen aan de
zorg, waarbij dit het eerste symposium wordt in een
regelmatig terugkerend event.
Tevens willen wij met dit symposium een brug slaan
naar de reguliere zorg door samen te werken creëren
we zorg en welzijn.
Centraal in dit thema staat de bijdrage die ‘Healing’
kan leveren aan het zorgproces. Healing richt zich op
de energetische connecties die bestaan tussen alles
wat zich op deze aarde bevindt.
Het programma van vandaag:
13.00 – 13.15: Drs Wilma Bakker, klinisch
psycholoog en healer: healers uit de kast
13.15 – 13.45: Dr. Jayne Jubb, scheikundige en
neurobioloog en healer: het placebo effect en healing
13.45 – 14.15: Dr. Eddie Doolan, wiskundige en
healer: bedrijfshealing
14.15 – 14.45: pauze

14.45 – 15.15: drs Hermelijn van der Meijden,
schrijfster en publicist en healer: het zelfgenezend
vermogen activeren
15.15 – 15.45: Annemiek de Bond van Wijk, eigen
healingpraktijk: healing op de grens van leven en dood
15.45 – 16.15: drs Ingrid Groenen, cultureel
antropoloog en healer en directeur van School of Life:
hoe leid je een healer op en wat kunnen ze dan
16.15 – 16.45: vragen en discussie
16.45 – 18.00: borrel

Aanmelden: per email bij Annelous Huijgens
anneloushuijgens@gmail.com. De kosten van het
symposium bedragen € 25,-, exclusief consumpties.
Uw aanmelding is definitief na ontvangst van dit
bedrag op rekening nummer NL 83 INGB 0009143880
t.n.v Healers Connectie, onder vermelding van mini
symposium voorjaar 2015. Indien u vanuit een
bedrijfsrekening betaalt, wilt u dan zo vriendelijk zijn
uw naam ook te vermelden?

