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Alles is Energie
Met energie kun je jezelf healen

Energie is voor iedereen beschikbaar
Met energie is alles te creëren

Gimotion geeft u inzicht en opent 
nieuwe deuren!         

Contact Art Gallery
Gimotion 

geeft onder persoonlijke titel enkele van zijn 
kunstwerken uit op canvas doek. 

Er zijn verschillende 
formaten leverbaar. 
De doeken worden 
in overleg geleverd, 
opgespannen of 
ingelijst, geheel 
naar uw wens. 

De kracht van Emotie
in Beweging



Gi-Connect Workshops Coaching

Gi-Connect Niveau A
In deze workshop leert u de basisprincipes 
van energie.
Wat is energie en hoe is het ontstaan, werking van ener-
gie, de verhouding mens en energie, menselijk energie 
patronen, oefeningen Gi-Connect (mens-hemel-aarde). 
Totaal 4 dagen

Gi-Connect Niveau B
Hier gaat u het geleerde over de basisprincipes  
van energie actief toepassen in uw levensstijl.
Energie in woorden, energie in gedachten, energie in 
daden en ombuigen van energie. Totaal 4 dagen

Gi-Connect Niveau C
In deze workshop leert u de basis principes om 
uzelf te healen, actief toe te passen in de praktijk en  
integreren in uw levensstijl.
Uw energie in het verleden, heden, en toekomst, kijken 
naar uw energie zowel op 3D als in andere dimensies. 
Ongewenste verbindingen wegnemen. Herstellen van 
oorspronkelijke verbindingen. Het beschermen van en-
ergie en contact leggen met andere dimensies. Totaal 4 
dagen.

Gi-Connect Master Class
U heeft inmiddels ervaren hoe het is om uzelf te kun-
nen healen. Uw leven is in een stroomversnelling ger-
aakt van positieve ontwikkelingen. Dit zou u graag 
met uw medemensen willen delen. U wilt anderen 
healen en ook op een niveau brengen dat zij zichzelf 
kunnen healen. Tijdens de Master Class leert u hoe u 
anderen kunt healen. Deze kennis kunt u vervolgens 
gebruiken in eigen praktijk.
De energie van andere mensen op 3D niveau en in an-
dere dimensies herkennen. Contact maken met energie 
van anderen. Etiquette in healen. Waarnemingen med-
edelen. Oefenen in de praktijk. Overbrengen van kennis.  
Praktijkexamen. Totaal 4 dagen.

Verbale communicatie
Woorden zijn niet altijd even zorgvuldig gekozen. Er 
zijn allerlei manieren om iets te zeggen. In deze trai–
ning leert u de verschillen. Zo zegt u wat u werkelijk 
wilt en communiceert u daadkrachtig en duidelijk.
 
Non-verbale communicatie
U gaat op bezoek bij klanten en heeft daar een 
gesprek. Uw klant zegt echter meer, dan ze uitspreekt. 
Uit de lichaamshouding van de klant kunt u meer 
informatie halen. Uw klant kan echter ook uit uw 
lichaamshouding informatie halen. Leer in deze trai–
ning hoe u communiceert zonder woorden.
 
Klantenbinding
Uw klant en/of prospect wilt u natuurlijk niet uit het 
oog verliezen. Bij een volgende order wilt u dat uw 
klant natuurlijk uw bedrijf als leverancier kiest. Hoe 
kunt u dit positief beïnvloeden?
 
Succes op de beursvloer **sneltraining**
Tips & Tricks om op een beurs goed voor de dag te 
komen. Houding, hoe spreek je mensen aan, wat 
vraag je, wat vertel je, hoe ziet je stand er uit, ect. Een 
supersnelle motivatie training om veel nieuwe leads 
binnen te halen. 

Presenteren
Een presentatie geven is niet voor iedereen gesneden 
koek. Door tijdsdruk, het feit dat je op dat moment 
moet presteren, je bazen of andere voor jou belang–
rijke mensen naar je komen kijken en luisteren bouw 
je soms ongewilde stress op. Dit resulteert in een 
onzekere houding waardoor een presentatie niet de 
impact heeft die je bedoelde. Je woorden, intonatie, 
houding, kleding ... maar vooral je energie! De basis 
is steeds om deze te beheersen. Zo leer je in je eigen 
kracht te staan en vanuit deze kracht te creëren, alsof 
je nooit anders gedaan hebt.

Waarom de naam Gi-Connect?
Gi staat voor Giovanni en Gimotion, G-force, G-sleutel. 
Deze Gi is het element, de kracht, de kennis waardoor 
u weer leert uzelf te verbinden met de structuren van 
de kosmos. Vandaar Connect. Dus: Gi-Connect!

Gi-Connect workshops 
Kennis en inzicht over energie is op vele manieren 
toepasbaar. Deze is onlosmakelijk verbonden aan de 
wetten van de kosmos. Het maakt niet uit hoeveel 
kennis, geld of macht dat je hebt, deze wetten van de 
kosmos gelden voor alles wat leeft. Wanneer u deze 
energieën juist beheerst, zal dit uw levenshouding 
veranderen en kunt u bereiken wat u wilt. Daarmee 
geniet u ten volle van het leven en draagt daarmee 
bij aan het welzijn van de mensheid. Kennis en  in-
zichten in energie kunt u ook verwerven door de 
Gi-Connect workshops te volgen.

Gi-Connect Coaching 
In het Gi-Connect Coaching programma worden 
enkele facetten toegelicht in korte trainingen, welke 
direct toepasbaar zijn in het dagelijks leven. Telkens 
wordt er één klein onderdeel in energieheheersing 
behandeld, woordoor u bewuster leeft, bewuster 
communiceert, makkelijker beslissingen neemt en 
keuzes maakt die er toe doen.

.


