
Jaartraining Soulpath Activatie Methode;  
Natuurlijk Verbinden, op weg naar de beste versie van jezelf 

Doelgroep Je wilt een shift maken in je leven. 
Je wenst spiritualiteit te integreren in je business. 
Je wenst een beter inzicht te krijgen in de natuurlijke verbindingen tussen 
mensen onderling en jezelf. Je staat open voor de confrontatie met je 
eigen blinde vlekken, valkuilen en de integratie van jouw kernkwaliteiten. 
 
Mogelijke achtergrond: 
- therapeut 
- coach 
- psycholoog 
- ondernemer die zijn/haar diepere essentie wenst uit te dragen 
 

Mogelijke 
problemen 

- Honger naar meer diepgang in het leven 
- Je huidige leven, job, familiesituaties geven niet meer de nodige 

voldoening 
- Depressie, burn-out, cvs, fybromyalgie 
- Emotionele onbalans 
- Terugkerende familiale patronen 
- Spiritualiteit integreren in je business 

 

Jaar van de opleiding 2020 - 2021 

Kerndoelen - Je maakt je fysiek lichaam meer open zodat je fijngevoeliger wordt 
voor energie. 

- De training geeft inzicht in de 7 kwalitatieve energiestralen en hoe 
deze een impact hebben op ons zonnestelsel, de aarde en de mens. 

- Je krijgt een diep vertrouwen in het evolutieproces van de aarde, 
waardoor er rust in het hoofd ontstaat en waardoor je meer 
vertrouwen krijgt in jezelf. Hierdoor kom je meer in je kracht  

- Door de meditaties en de geleide visualisaties op de 7 energiestralen 
word je automatisch van binnenuit gestuwd om jouw ziel tot 
uitdrukking te brengen en dus jouw levensmissie uit te dragen. 

- Je komt in contact met de Beste Versie van jezelf en kan hiervan 
informatie downloaden en integreren in het dagelijkse leven. 

- Je krijgt dieper inzicht en begrip in jezelf en je omgeving. 
- Je doorbreekt terugkerende persoonlijke en familiale patronen. 

 

Leerresultaten Kennis/inzicht 
- Je bent je ervan bewust dat de energiestralen de basis van het 

evolutieproces zijn. 
- Je krijgt een onderscheidingsvermogen in de 7 energiestralen. 
- Je leert anders kijken naar energie en leert de 7 energiestralen 

kwantificeren: Kracht, Liefde, Licht, Vrede, Wetenschap & Healing, 
Devotie & Toewijding, Ceremoniële orde & magie 

- Je krijgt meer inzicht in het subtiel fysiek lichaam: meridianen, chakra’s 
energiebanen. 

- Je krijgt inzicht in de specifieke energiestraling van je fysiek, mentaal, 
emotioneel lichaam alsook verwerf je de wijsheid in de straling van je 
ziel, persoonlijkheid en eventueel goddelijk bewustzijn 

- Je krijgt inzicht in je Quantum Zelf (de beste versie van jezelf). 



- Healing/ opkuis van je emotioneel lichaam. 
- Je krijgt inzicht in je valkuilen en kwaliteiten. 
 
Vaardigheden 
- Je kent de 5 elementen uit de Lu Jong Yoga – Tibetaanse Helende 

Bewegingsleer (De andere 17 Lu Jong oefeningen kan je leren via de 
online training) 

- Je kan de kwalitatieve energiestralen fysiek gewaarworden en ze leren 
onderscheiden van elkaar. 

- Je leert op een eenvoudige manier in theta-breinstaat gaan waardoor 
je gemakkelijker kan contact maken met je Quantum Zelf. 

- Je leert 3 krachtige basis esoterische healingsdriehoeken toepassen 
voor jezelf en anderen. 

- Je kan jezelf beter aarden waardoor je ook gemakkelijker voor publiek 
kan spreken, gemakkelijker in je krachtcentrum kan terugkeren. 

- Je persoonlijkheid wordt steeds meer een voertuig, instrument van je 
Ziel, van je Hart, door de integratie van extra kwaliteiten. 

- Je mededogen en innerlijke kracht nemen toe 
- Door de integratie en de kennis van de 7-stralen heb je tools om 

valkuilen in jouw bewustzijn aan het Licht te brengen en op moeilijke 
momenten kan je kernkwaliteiten bij jezelf toevoegen. 
 

Inhoud Individuele sessies 
• 4 Healings: 

2 healingsessies 7-Ray Chakra Attunement (4 uur)  
1 healingsessie zielsreading afstemmen met je innerlijke gidsen, 
meesters, helpers door Jan Gyselinck of 3 Quantum Hypnoses door 
Eva Heuts 

• Individuele Familie opstelling of afstemming Journey naar je 
Quantum Zelf 

Groepssessies 
• 1 Soulpath activatie weekend: krachtige Soulpath basis 

grondingsoefenignen, maken van een visionbord, Lu Jong 5 
elementen, inleiding in de esoterische psychologie, 7-ray chakra 
attunement meditatie, sauna, hottub, ontspanning en relaxatie op 
ons domein 

• 4 *3 daagse transformatiedagen (maaltijden inbegrepen) 
Laatste weekend Esoterische healings-driehoeken samen met 
Fabienne Paepe 

• Groep Coaching door Ruben Dewulf 
2-maandelijks een groepsopvolgingssessie via Skype/Zoom 1 uur 
per sessie.  
 

Ondersteuning via de community (1 + 1 = 3) niet in waarde uit te 
drukken 

• Krijg een buddy, business sparringpartner zodat je elkaar tips, hints 
kan geven en je elkaar kan motiveren om te groeien. 

• Aansluiting bij onze Soulpath Community. Bovendien deelt Ruben 
graag zijn netwerk met jou.  



• Geleide audio visualisaties naar je Quantum Zelf en Quantum Zelf 
voor business, Power Kick break audio meditatie training van 5 
minuten. 

• 1 jaar lang zichtbaarheid met jouw bedrijf in de Soulpath 
Community: 

➢ Gratis zichtbaarheid op de website bij de rubriek externe 
coaches/lesgevers,  

➢ Je verschijnt 1x in onze nieuwsbrief (klantenbestand van 
1400 mensen) 

Extra’s 

• Tijdens de transformatiedagen heb je de mogelijkheid tot het 
gebruik van het wellness gedeelte op het Soulpath domein. 
(Exclusief voor deelnemers van de transformatiedagen) 

Bonussen 
• BONUS Wekelijkse boodschap online in de gesloten Soulpath level 

3 community Facebook groep 
• BONUS 1 cycli - 13 vollemaanmeditaties in groep of life stream 
• BONUS Jouw Individuele Soulpath kaartlegging  

 

Didactisch materiaal - Syllabus Lu Jong 5 elementen 
- Syllabus Esoterische psychologie en cursus Esoterische healing 

(Fabienne Paepe) 
- Handboek “De goden wachten op ons: De 7 stralen” door Jan Gyselinck 
- E-learning 23 Lu Jong oefeningen 
- Geleide audio visualisaties naar je Quantum Zelf en Quantum Zelf voor 

business, Power Kick break audio meditatie training van 5 minuten (Dr. 
Roy Martina, Briony Vandenbussche) 

- Audio: Meditatie les opnames van de 7- stralen door Ruben Dewulf 
- Audio: Hartmeditatie, 7-Ray chakra attunement meditatie 
- Facebook gesloten werkgroep 
 

Verantwoordelijke  Ruben Dewulf 
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