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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. 
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Healings Presentaties Workshops

Gimotion verzorgt presentaties waarin uitleg gegeven 
wordt over energie, de Heilige Geometrie, buitenaard-
sen, kosmische en aardse wetten, healing, etc. 

Er wordt op verschillende wijzen over kosmisch en 
dimensioneel leven gesproken. Leven bestaat in alle 
lagen van bewustzijn. Interdimensioneel leven houdt 
niet alleen in dat het over buitenaardsen gaat!

Presentatie op maat
Het is ook mogelijk een interactieve presentatie in 
te plannen, waarin de bezoekers op voorhand per 
e-mail vragen kunnen stellen en/of onderwerpen aan 
kunnnen dragen. Hier wordt de presentatie dan op af-
gestemd. 

Presentatie bij u in de buurt?
Kijk op de website www.gimotion.eu op de agenda 
om te zien waar alle presentaties worden gehouden. 
Wilt u een presentatie in uw omgeving, maar is er geen 
ingepland? Laat het even weten via het contactformu-
lier en we  houden u op de hoogte wanneer we in de 
buurt zijn.

Gimotion organiseert workshops. Deze worden 
continu doorontwikkeld. Kijk op de website voor de 
laatste informatie, of neem gewoon telefonisch of per 
e-mail contact op met Gimotion.

Bewustwording energie
Hierin leert u bewust omgaan met energie, volgens de 
wetten van de schepping. Op beginners-, gevorderd- 
en expert-niveau. Er worden sleutels geboden om het 
gehele energetisch patroon te healen in alle lagen van 
menselijk bewustzijn. U leert hoe u over alle energieën 
kunt beschikken en hoe u daarmee kunt werken.

Zuiver communiceren
Hierin leert u gebruik te maken van de kracht van 
woorden in combinatie met gedachten en houding. 
Zodat u sterk in uw schoenen staat als het gaat om 
het handhaven van uw eigen persoonlijkheid in deze 
maatschappij.

Gimotion geeft energetische healings 
op individueel niveau of op groepsniveau.  

Wat is een energetische healing?
Een dergelijke healing houdt in dat uw energetische 
patronen weer hersteld worden, en dat heeft zijn 
weerslag op het fysieke lichaam. Dat wordt namelijk 
getriggerd om te herstellen.

Wat gebeurt er tijdens een healing?
U gaat rustig zitten. Eerst wordt gekeken naar uw 
energie, dit lijkt gewoon zoals u en ik normaal naar 
elkaar kijken. Giovanni ziet welke energieën uw 
fysieke lichaam schaden. Hij zal dit aan u kenbaar 
maken. Daarna zal hij zich richten op deze energieën 
en de schadelijke invloeden wegnemen. Dit gebeurt 
zonder aanraking of soms met een lichte hand-
oplegging. Na deze healing is uw lichaam weer in staat 
zichzelf te herstellen. Uiteraard krijgt u telkens een 
volledige uitleg.

Beheersing van energie
Gimotion’s uitgangspunt van een persoonlijke 
healing is om u handvatten te geven, zodat u zélf 
uw eigen energie kunt beheersen. Het gaat uit-
eindelijk om  een permanente verbetering van uw 
levensomstandigheden, vanuit uw eigen kracht!
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