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Wij zijn Amber en Joanna van Tri of Light, 
de Bewustzijns Academy voor Lichtwerkers.

 
Wij inspireren en helpen jou bij jouw BewustZijnsproces met workshops,

cursussen, opleidingen én retraites in Sardinië, die jou klaarstomen voor je
grootste ontdekking: de taak van de Lichtwerker in jou! 

 
We bieden jou het meest complete "totaalpakket" in BewustZijn ontwikkeling

die er is! Waarbij wij jou begeleiden op Hart-, Hoofd- én Buikniveau, 
zodat alle puzzelstukjes op hun plaats gaan vallen. 

En jij jouw Levensmissie kan gaan leven!
 

Jij mag stralen en betekenis hebben in deze wereld! 
Become the Lightworker that you are!

Amber en Joanna
Tri of Light
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Intuïtie of
Channelen?
Wat is nou eigenlijk het verschil tussen
Intuïtie en Channelen? En kan iedereen leren
channelen? Dat zijn vragen die wij regel-
matig krijgen en waar vaak ook verwarring
over is. Hoog tijd dus om hier wat duidelijk-
heid over te geven. "We are spiritual beings

having a human experience"
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Intuïtie
Wij zijn allemaal Spirituele wezens en dat betekent dat wij ook allemaal
aangeboren mediamieke gaven hebben.
Iedereen heeft dus Intuïtie! Het probleem is alleen dat wij (meestal) niet hebben
geleerd om hierop te vertrouwen en dit verder te ontwikkelen.
Je kunt je Intuïtie echter nooit verliezen! Je kunt alle ingevingen die je krijgt negeren
of niet horen, maar daarom is het er nog wel. Klaar om weer "geactiveerd" te
worden. Onze Intuïtie is feitelijk "de tool" waarmee wij communiceren met ons
eigen unieke Spirituele Team.
Via jouw Intuïtie ontvang je boodschappen voor JEZELF!

Channelen
Als Licht Channeler werk je samen met “boven” om boodschappen van Licht te
delen. Je bent dan als het ware een brug tussen 2 werelden.
Hiervoor volg je “boven”, voordat je naar de aarde komt, al een intensieve
training samen met je Gidsen. 
Je kiest dus Bewust voor een Levensmissie als medium / Licht Channeler! Het lastige
is alleen dat we dit, na onze geboorte, allemaal zijn vergeten……… 
Maar als je een medium / Licht Channeler bent, is het onmogelijk om je gaven te
blijven onderdrukken.
Via Channelen ontvang je boodschappen voor ANDEREN! 
Je zal merken dat je dingen weet over anderen, die je helemaal niet kunt weten.



Online Cursus Vertrouwen op je
Intuïtie & je Spirituele Team
Dit is een krachtige, maar bovenal een hele
praktische cursus.
Waarin je écht leert te vertrouwen op jouw
intuïtie en alles leert over jouw Hogere Zelf,
jouw Spirituele Gidsen en hoe jij hiermee
kunt samenwerken / communiceren.

Online Masterclass Pendelen 
Je leert, via een krachtige meditatie,
contact te maken met jouw Hogere Zelf.
Een pendel is het verlengde van je Hogere
Zelf. Ik laat jou zien hoe jij de pendel kan
inzetten voor vraagstukken, voor jezelf en
anderen.

Masterclass Helder Waarnemen
Voor Lichtwerkers die zich graag willen
oriënteren in Channelen/Mediumschap
Tijdens de masterclass help ik je op weg en
na afloop ontvang je een doorstroom advies
over jouw pad als Channeler.
Je DNA wordt geactiveerd zodat jij klaar
bent om door te stromen op dit pad, mocht
je daarvoor kiezen.

> Intuïtie & Channelen <

TRI-OF-LIGHT.NL/VERTROUWEN-INTUITIE-SAMENWERKEN-GIDSEN/

TRI-OF-LIGHT.NL/MASTERCLASS-PENDELEN/

TRI-OF-LIGHT.NL/MASTERCLASS-HELDER-WAARNEMEN/
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Jaar Opleiding
Licht Channeler

Samenwerken met het Universum en leven met je gidsen aan je zijde

Vol vertrouwen jouw pad als boodschapper van Licht krachtig bewandelen

Je zielsmissie als channeler gaan leven op jouw authentieke manier

> Intuïtie & Channelen <

DE MEEST MYSTIEKE, HIGH FREQUENCY
OPLEIDING VOOR CHANNELERS

Wens jij intensiever dan ooit samen te
werken met jouw Gids? 

En ben jij klaar om het Licht in jezelf open
te stellen  voor de taak die jij hebt als Licht

Channeler? 
 

Tijdens deze opleiding leer jij jouw heldere
zintuigen kennen én ontdek je hoe je deze

optimaal kunt inzetten in de praktijk.
 

Zuivere boodschappen, inzichten en richting geven aan anderen en jezelf

Vertrouwen op je waarnemingen en deze toepassen in je werk

Na het volgen van deze opleiding kan jij:
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TRI-OF-LIGHT.NL/LICHTCHANNELER-OPLEIDING/
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Thuiskomen in het
5D Bewustzijn

Een inspirerend weekend in High Vibes samen met gelijkgestemden

Meditatie met Inwijding om de Licht Codes van Atlantis te activeren

7 Life Changing Sleutels waarmee jij Thuiskomt in het 5D Bewustzijn

> Tri Inspiratie Fest <

Flow 2 dagen in 5D Energie &
leer hoe jij dit in je dagelijkse leven kan

vasthouden!

Krachtige én praktische handvatten en actiepunten

Een krachtige én helende Activatie om jouw 5D Bewustzijn te activeren

We laten jou ervaren hoe het is om te leven vanuit 5D Bewustzijn.
Én leren jou hoe jij dit in je dagelijkse leven kan vasthouden!

Je krijgt:
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TRI-OF-LIGHT.NL/INSPIRATIE-FEST/

Inzichten in hoe jij Bewust jouw vrouwelijke energie kan versterken

TrillingsFrequentie verhogende Gastworkshops

Heerlijke uitgebreide lunchbuffetten én dinerbuffet op zaterdagavond

Het is mogelijk om te
overnachten op de locatie! 

https://www.tri-of-light.nl/inspiratie-fest/
https://www.tri-of-light.nl/inspiratie-fest/


Magisch
Manifesteren
Het Universum werkt op mysterieuze
manieren. En de Wet van aantrekkingskracht
is real. Maar hoe werkt dat dan?

Het Universum heeft een brievenbus. Een luik
waar jij je wensenbriefje met affirmaties door
heen mag schuiven. Hoe zuiverder jouw lijstje,
hoe beter ze jou kan bieden wat je vraagt.
Je energie spreekt boekdelen! 

"Everything you want is out
there waiting for you to ask. 

 Everything you want also
wants you. 

 But you have to take action
to get it." 
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Magisch Manifesteren is voor lichtwerkers, die geboren zijn om hier in deze tijd
het verschil te maken. 
Alles wat jij qua talent hebt meegekregen mag groeien en zichtbaar worden! Je
hart is jouw kompas en je intuïtie geeft je richting aan. 
Tijd om de passie aan te wakkeren en het bronvertrouwen te installeren. De tijd is
gekomen om in je kracht te staan en de volledigheid van die krachten te
herinneren en in te zetten! 

Manifesteren vanuit hart en ziel gaat over je zielsmissie, je talenten, je ware ik en
het brengen van Licht en Liefde! 
Maak je dromen werkelijkheid. Werk samen met de Universele Wetten. 
Kom thuis in de overvloedige samenwerking met de Bron. 
Jij bent het waard om in te tappen op het netwerk van mogelijkheden. 
Om de wereld te bewijzen dat het leven van je dromen mogelijk is voor ieder die
kiest om dit te doen vanuit hart en ziel.  Vanuit zielsessentie en niet uit ego.



Online Maan Magie Training
Breng Magie terug in je leven door kennis
te maken met de 4 belangrijke Maan fases
die ik teach als dé Maan Manifestatie
Momenten.
Je krijgt methodes, tips en meditaties
aangereikt om in elke fase energetisch te
kunnen floreren en doorgroeien. 

Online Masterclass Leer je eigen
Meditaties maken
Tijdens deze masterclass werk jij een
concept uit tot een concreet resultaat: jouw
eigen meditatie! Van het schrijven tot het
inspreken, ik leer jou hoe je dit op de juiste
manier aanpakt. Of je nu een meditatie wilt
maken om te transformeren, ontspannen,
loslaten of anders.

Orakelkaarten Magisch
Manifesteren
Wil jij graag bijdragen aan een mooiere
wereld en je dromen leven? Met deze
kaartenset heb jij de sleutel in handen om
dat te manifesteren! Deze kaarten activeren
je persoonlijke creatiekracht en helpen je om
jouw dromen stap voor stap te realiseren.
Ervaar de Magie!

> Manifesteren <

TRI-OF-LIGHT.NL/MAAN-MAGIE/

TRI-OF-LIGHT.NL/MASTERCLASS-MEDITATIES-MAKEN/

TRI-OF-LIGHT.NL/ORAKELKAARTEN-MAGISCH-MANIFESTEREN/
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Online Cursus
Magisch

Manifesteren

> Manifesteren <

In deze cursus duik je in jouw Hart en daar
ontdek je wat je hóórt te creëren! 

 
Dit is essentieel om de Magie van
Manifestatie te kunnen ontdekken.

 
Dat maakt deze cursus volledig én UNIEK!

Ik ondersteun je met waardevolle lessen op deze mooie reis en leer jouw mijn
Unieke Manifestatie Methode, die leidt tot prachtige Manifestaties.

Ik leer jou alles over de Creatie-formule én de 10 stappen naar 
Magisch Manifesteren. 

Ik neem je mee op reis van de basis tot aan je essentie. 
Zodat jij je licht kan schijnen in de wereld!
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TRI-OF-LIGHT.NL/MAGISCH-MANIFESTEREN/
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Energie zien
en voelen
Energie zien en voelen, hoe werkt dat
eigenlijk?
Je kent het vast wel, dat moment waarop je
bijvoorbeeld bij vrienden binnenkomt en je
voelt dat er net daarvoor iets "vervelends" is
gebeurd. "Your Energy introduces you

before you say any word"
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Ze hebben misschien woorden gehad of een naar bericht ontvangen, en jij
kunt de zware (onaangename) energie voelen, ook al doen je vrienden vrolijk
en opgewekt, net alsof er niets is gebeurd.
Of precies het tegenovergestelde. Je komt ergens binnen, of je leert iemand
kennen, en het voelt direct goed. Net alsof je omsloten wordt door een fijne
warme, liefdevolle, deken!

Je kunt het niet zien, maar je voelt het wel. Dat is energie!
Universele Energie is in alles en iedereen in het Universum aanwezig.
Dat betekent feitelijk dat wij de hele dag door, energie uitwisselen met alles
om ons heen. Met onze kinderen en partner, met onze collega's, de buurman,
de jongen achter de kassa in de supermarkt en de verkoopster in de
schoenenwinkel. Maar ook met die mooie bloeiende rozen, je hond, de
prachtige zonsondergang en de bomen in het park. Letterlijk de hele dag
door, met alles en iedereen.

Meestal gebeurt dit allemaal onbewust. De meesten van ons zijn namelijk
"vergeten" dat de Universele Energie een onderdeel is van onszelf. We weten
niet meer wat we ermee kunnen doen en wat het voor ons betekent.
Hierdoor kunnen we volledig "uit balans" raken en energie "binnenhalen" die
niet van ons is. Jij mag weer leren om je te verbinden met de Universele
Energie. Zodat jij meer in balans komt.

https://www.tri-of-light.nl/energie-zien-en-voelen-hoe-werkt-dat-eigenlijk/#


Workshop
Universal Energy

Healer

> Energy Healer <

In deze 2-daagse Live Workshop leer je te
werken met de Universal Energy die in

iedereen en alles aanwezig is.
 

Deze workshop is geschikt voor iedereen,
zowel "beginners" als "gevorderden". En je

hebt geen speciale vaardigheden,
''bijzondere gevoeligheid'' of vooropleiding
nodig om deze workshop te kunnen volgen.

Na het volgen van deze workshop weet jij hoe jij jezelf en anderen energetisch
in balans kunt brengen. Je leert hoe je in iemands energieveld kan werken, hoe

je chakra's kan voelen en herkennen, hoe je daar vervolgens mee kan werken en
hoe je op afstand een healing kunt geven. Je zult merken dat deze energie ook

veel 'oude dingen' in jou zelf heelt en je bewustzijn verder verruimt.
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TRI-OF-LIGHT.NL/UNIVERSAL-ENERGY-HEALER/

TRI-OF-LIGHT.NL/WORKSHOP-ACTIVATIE/

Vervolg Workshop Universal 
Consciousness Energy Activation

 
Tijdens deze 1-daagse vervolg workshop

ontvang jij een volledige Energetische
Activatie én leer jij hoe je die zelf kunt geven.

https://www.tri-of-light.nl/universal-energy-healer/
https://www.tri-of-light.nl/workshop-activatie/
https://www.tri-of-light.nl/universal-energy-healer/
https://www.tri-of-light.nl/workshop-activatie/


Vergeven en
Loslaten
Vind jij dat ook zo moeilijk? Vergeven en
loslaten? Hoeveel pijn, verdriet, wrok en
woede draag jij nog bij je? Bewust maar ook
onbewust? Als je diep naar binnen durft te
kijken, dan ontdek je dat je spijt, verdriet,
woede en verwijten koestert en je slachtoffer
voelt van pijnlijke omstandigheden. 
Die blokkades zitten dus van binnen en niet
van buiten! En deze kun je alleen ongedaan
maken door vergeving! 

"When you forgive you don't
change the past, 

you change the Future!"
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Vergeving gaat dus over jou en niet over de ander! 
Dat is het grootste misverstand over vergeving (en loslaten): dat het over de
ander gaat, dat we vergeving moeten schénken en dat we de ander nodig
hebben om te kunnen vergeven. En het is alle drie niet waar!
Zolang we dit blijven geloven zullen die blokkades nooit verdwijnen, want je
zoekt op de verkeerde plek, buiten jezelf. Je blijft je druk maken over iets wat
je niet kunt veranderen en loopt weg voor wat je wél zou kunnen veranderen.

Vergeven begint dus met een keuze, met de bereidheid om naar binnen te
kijken en jouw verdriet, woede, beschuldigingen en slachtofferschap te zien.
Dan kun je het vergeven en loslaten.
Nu vraag je je misschien af, "waarom moet ik altijd weer vergeven, hij heeft het
toch gedaan?" En ja daar heb je gelijk in.

Vergeven doe je omdat je van jezelf houdt, dat is de enige reden om te
vergeven en los te laten. Het is een daad van liefde voor jezelf. Het maakt je
van binnen schoon, zodat jij vrij bent om onbelemmerd jouw levenspad te
leven, te stralen en jouw dromen waar te maken.

https://www.tri-of-light.nl/energie-zien-en-voelen-hoe-werkt-dat-eigenlijk/#
https://www.tri-of-light.nl/energie-zien-en-voelen-hoe-werkt-dat-eigenlijk/#


Online Cursus I Love ME
In deze praktische cursus leer ik jou, stap
voor stap, HOE jij écht van jezelf kan gaan
houden!
Ik heb voor jou dan ook een hele praktische
cursus gemaakt, waarin ik al mijn tools,
strategieën en methodes, om écht van jezelf
te gaan houden, met jou deel!

Deze praktische cursus is direct toepasbaar
in jouw leven!

Online Healing Ceremonies Karma
& Geloften
We leven in een nieuwe tijd waarin Karma in
balans gebracht kan, mag en zelfs hoort te
worden! Tijdens de Ceremonies gaan we
lessen uit jouw vorige levens, die jij al hebt
geleerd, "opruimen" door de karmische band
die nog bestaat te verbreken. Hetzelfde
doen we ook met geloften en beloften die in
jouw huidige leven niet meer relevant zijn,
omdat jouw Ziel zich inmiddels op een
bepaald gebied verder heeft ontwikkeld.

> Zelfliefde en Karma  <

TRI-OF-LIGHT.NL/ILOVEME/

TRI-OF-LIGHT.NL/ONLINE-WORKSHOP-CEREMONIE-KARMA-GELOFTEN-HEALING/
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https://www.tri-of-light.nl/maan-magie/
https://www.tri-of-light.nl/iloveme/
https://www.tri-of-light.nl/online-workshop-ceremonie-karma-geloften-healing/


Sardinië

Sardinië is een heel bijzonder eiland!
Je vindt in Sardinië niet alleen rust, ruimte, 
een prachtige natuur en heerlijk zonnestralen,
maar ook een hoge trillingsfrequentie. 
Dit heeft alles te maken met de vele
Krachtplaatsen op het eiland. Hele bijzondere
Energieplaatsen die al eeuwenlang de
Atlantis Energie in stand houden.

"Eén van de vele
Krachtplaatsen op Sardinië"
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Het is niet voor niets een plek waar je kunt thuiskomen in jezelf!

Wij organiseren inmiddels al 11 jaar Retraites (Spirituele Reizen) in Sardinië.
En tijdens mijn vele ontdekkingstochten op het eiland (ik woon al ruim 10 jaar
het grootste deel van het jaar op Sardinië) heb ik de meest prachtige en
unieke Krachtplaatsen ontdekt.
Bij onze reizen nemen we je dan ook mee naar een aantal unieke
Krachtplaatsen die grotendeels alleen bekend zijn bij de lokale bevolking.

Er zijn maar liefst 5 verschillende reizen met elk hun eigen thema.

https://www.tri-of-light.nl/reizen-sardinie/
https://www.tri-of-light.nl/reizen-sardinie/
https://www.tri-of-light.nl/reizen-sardinie/


8-daagse 
I Love ME reis

Heb jij inzicht in jouw verdedigingsmechanismen en hoe jij je hier van los
kan maken 

> Retraites in Sardinië <

Heb je Karmische banden kunnen helen en verbreken

Heb jij de Hartsverbinding gemaakt met wie jij écht Bent!

Na de reis:
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TRI-OF-LIGHT.NL/DEREISNAARJEZELF-SARDINIE/

Weet jij hoe je Bewuste keuzes kan maken vanuit je Hart
Heb jij heel veel blokkades geheeld en sta jij in je eigen Kracht

Een reis waarin jij een diepere verbinding met
jezelf aangaat, met wie jij écht bent

Door middel van de krachtige
energieplaatsen, de inspirerende workshops

en transformerende meditaties, is het erg
eenvoudig om weer verbinding te maken met

wie jij écht bent! Dan gaan "puzzelstukjes"
ineens op hun plaats vallen en kan jij grote

stappen maken in jouw spirituele ontwikkeling
en BewustZijn.

Bij deze reis verblijf je in een prachtige villa
met privé zwembad.

Een Magische Ontdekkingsreis waarbij jij mag Zijn en niks meer Moet. Waarin jij
dagelijks volop wordt geïnspireerd en verbinding maakt met wie jij werkelijk
Bent. Waarin jij de helende energie gaat ervaren van het spirituele eiland
Sardinië en de krachtige energieplaatsen. En natuurlijk Me Time hebt om alles
te kunnen verwerken en helen.

https://www.tri-of-light.nl/dereisnaarjezelf-sardinie/
https://www.tri-of-light.nl/dereisnaarjezelf-sardinie/


8-daagse
Transformatiereis

Beschik jij over alle inzichten en handvatten die jij nodig hebt om de 
Beste Versie van jezelf te worden

> Retraites in Sardinië <

Heb je zicht op jouw Levenspad en weet jij hoe je Bewuste keuzes kan 
maken vanuit je Hart

Heb jij inzicht in je levenslessen en je eigen ontwikkeling

Na de reis:
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TRI-OF-LIGHT.NL/HEEL-TRANSFORM-VERLICHT-SARDINIE/

Vertrouw je op je eigen intuïtie en kan je met je Gids communiceren

Heb jij heel veel blokkades geheeld en sta jij in je eigen Kracht

Je "weet" dat jij een missie hebt, maar nog
niet precies hoe en wat ......

Je hebt al (grote) stappen gemaakt in je
spirituele ontwikkeling, maar je voelt dat je
vastloopt. Je loopt telkens tegen een "muur"

op. Het is tijd om blokkades te helen,
karmabanden te verbreken en meer inzicht

te krijgen in jouw Levenslessen. Zodat jij jouw
Zielsmissie kunt leven.

 
Bij deze reis verblijf je in een prachtige villa

met privé zwembad.

Tijdens deze bijzondere reis in Sardinië ontvang jij alle inzichten, wijsheden en
life experiences, die jij nodig hebt om te durven kiezen voor wie jij Bent. Met
behulp van de hoge energiefrequenties van Sardinië, ontdekken we samen, het
stralende Licht in jou. Zodat jij jouw Levensmissie kunt leven!

https://www.tri-of-light.nl/heel-transform-verlicht-sardinie/
https://www.tri-of-light.nl/heel-transform-verlicht-sardinie/


8-daagse
Atlantis Energy

Healer reis

Is de 5D Atlantis Energie in jou geactiveerd

> Retraites in Sardinië <

Voel jij een krachtige verbinding met de aarde én je Soul Purpose

Na de reis:
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TRI-OF-LIGHT.NL/ATLANTIS-ENERGYHEALER-REIS-SARDINIE/

Ben jij Bewust van de werking en de kracht van energie

Heb je grote stappen gemaakt in je eigen Bewustwordingsproces

Tijdens deze reis gaat het om jou, jouw
Levensmissie als Lichtwerker en hoe jij die

Levensmissie hier op Aarde kan gaan leven.
Je maakt de shift van het 3d naar het 5d
Bewustzijn, door je te verbinden met de

Atlantis Energie. Om vervolgens alles dat je
hebt geleerd weer te aarden in het 3d.

 
Bij deze reis verblijf je in een prachtige villa

met privé zwembad.

Jouw 5 Dimensionale Atlantis Bewustzijn zal tijdens deze reis worden
geactiveerd. Wij gaan werken met de krachtig Atlantis Energie die op Sardinië
heel sterk aanwezig is. Je leert hoe je de 13 Kosmische chakra's kan voelen en
herkennen, en hoe jij jezelf, anderen en de aarde energetisch kunt upliften.

Kun jij jezelf en anderen diepgaande healingen geven

https://www.tri-of-light.nl/atlantis-energyhealer-reis-sardinie/
https://www.tri-of-light.nl/atlantis-energyhealer-reis-sardinie/


8-daagse
5 Kosmische

Elementen Reis

Ervaar je een andere realiteit, een verbondenheid met iets groters

> Retraites in Sardinië <

Voel jij je helemaal opgeladen en in je kracht gezet

Na de reis:
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Heb je een krachtige verbinding met de 5 Kosmische Elementen

Ervaar jij balans door de verbinding tussen de 5 Bewustzijnslagen

We gaan voelen, beleven en ervaren. 
En vooral genieten in het Hier en NU!

Dit is dé reis voor jou als je voelt dat het tijd is
om je weer "op te laden" en geïnspireerd te
worden. Een persoonlijke ontmoeting tussen

jou, de Aarde en de Kosmos(Elementen)!
 

Dit is een Rondreis door Sardinië waarbij we
in 3 verschillende accommodaties verblijven.

Tijdens deze unieke 8-daagse rondreis zal je ingewijd worden in de 5 Kosmische
Elementen. Door de krachtige Initiaties/Meditaties in de Elementen,
gecombineerd met bezoeken aan Mystieke Kracht- en Inwijdingsplaatsen, 
ga jij een unieke innerlijke reis maken.

Ben jij Bewust van de werking en de kracht van energie

TRI-OF-LIGHT.NL/RONDREIS-KOSMISCHE-ELEMENTEN-SARDINIE/

https://www.tri-of-light.nl/rondreis-kosmische-elementen-sardinie/
https://www.tri-of-light.nl/inspiratie-fest/
https://www.tri-of-light.nl/rondreis-kosmische-elementen-sardinie/


Atlantis &
Lemurië

Activatiereis

Zijn de Lichtcodes in jou geactiveerd

> Retraites in Sardinië <

Voel jij je verbonden met het 5D Atlantis & Lemurië Bewustzijn

Na de reis:
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Weet jij hoe je jouw TrillingsFrequentie kan verhogen

Is jouw Aardesterchakra verbonden met het kristallijne grid van de aarde

Kom thuis in de eeuwenoude wijsheid van
Atlantis & Lemurië en veranker het Licht.

Jij voelt dat je er klaar voor bent
om je weer te verbinden en te herinneren. 

Het is tijd om het Kosmische zaad in jezelf te
laten ontkiemen en je DNA volledig te

Activeren.
 

Dit is een Rondreis door Sardinië waarbij we
in 3 verschillende accommodaties verblijven.

Tijdens deze 8-daagse rondreis neem ik jou mee naar Mystieke Krachtplaatsen,
Heilige Bronnen en Leylijnen, die specifiek staan voor de krachtige energie van
Atlantis en Lemurië. In vroegere culturen was het al gebruikelijk om deze plekken
te gebruiken voor rituelen en ceremoniën.

Kan jij jouw Licht vanuit de vrouwelijke energie verankeren

TRI-OF-LIGHT.NL/8-DAAGSE-ACTIVATIEREIS-ATLANTIS-LEMURIE/

https://www.tri-of-light.nl/8-daagse-activatiereis-atlantis-lemurie/
https://www.tri-of-light.nl/8-daagse-activatiereis-atlantis-lemurie/
https://www.tri-of-light.nl/8-daagse-activatiereis-atlantis-lemurie/


Nog even voorstellen:

Magisch Manifesteren
Leven vanuit je Essentie / Hogere Zelf

Ik ben Joanna en als BewustZijns coach, Enneagram
trainer, healer en medium leer ik jou HOE jij écht van
jezelf kan gaan houden en vol zelfvertrouwen kan gaan
stralen. Ik laat jou zien hoe jij jouw BewustZijn en
Trillingsfrequentie kan vergroten, (weer) leert te
vertrouwen op jouw Intuïtie en jouw Ego kan helen en
omarmen. Zodat jij je weer kan verbinden met wie jij
écht Bent en jouw Levensmissie kan gaan Leven!
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Vergroten van je BewustZijn, 5D, Atlantis, Lemurië

Ik ben Amber en als motivational speaker, dromenjager,
Licht Channeler en passionista daag ik jou uit om vanuit
jouw Essentie te leven. Met een oog voor potentie en
gaven, help ik jou door middel van zelf ontwikkelde
creatieve tools om het beste uit jezelf te halen.
Jouw levensmissie wacht op jou, laten we samen jouw
energietrilling verhogen en het leven aantrekken die jij
verdient!

Het is onze gezamenlijke Missie 
om jou te helpen, je weer te

verbinden met wie je werkelijk bent
en samen de wereld te Verlichten!

Zelfliefde, Intuïtie, Karma
Energy Healer

Licht Channeler / Medium



Ontdek de 7 uitdagingen én 7 stappen om jouw
intuïtie weer "wakker" te maken in de Gratis
Online Workshop "De Kracht van jouw Intuïtie"

> Gratis Online Workshops  <
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Wil je graag eerst eens Gratis met ons kennismaken? 
Meld je dan aan voor 1 van onze Gratis Online Workshops.

Wil jij graag leren hoe jij jouw overtuigingen
kunt Transformeren en direct jouw leven positief
kan veranderen? Meld je dan aan voor de
Gratis Online Workshop "De Kracht van
Zelfliefde"

In de GRATIS Online Masterclass Versterk jouw
Gidscontact ervaar je hoe je het contact met je
Gidsen opbouwt en versterkt. Met Meditatie om
je Gids te ontmoeten! 

Ben jij klaar om al jouw dromen te Manifesteren?
Om jezelf in te zetten als krachtige magneet?
Meld je dan aan voor de Gratis Online
Masterclass "Dromen Manifesteren"

Waar sta jij op dit moment? En welke rol speelt
jouw Ego (nog) in jouw leven? 
Doe de GRATIS TEST en ontdek welke stappen jij
nu mag gaan zetten op jouw prachtige Levenspad

https://www.tri-of-light.nl/gratis/
https://www.tri-of-light.nl/gratis/
https://www.tri-of-light.nl/workshop-intuitie/
https://www.tri-of-light.nl/workshop-de-kracht-van-zelfliefde/
https://www.tri-of-light.nl/masterclass-gidscontact/
https://www.tri-of-light.nl/masterclass-manifesteren/
https://www.tri-of-light.nl/ziel-vs-ego-test/


Lichtwerkers

Een Lichtwerker is een oude ziel, die al voor
zijn/haar geboorte er voor heeft gekozen om,
tijdens dit leven, de aarde te helpen in deze
tijd van grote verandering. Een tijd waarin de
wereld van dualiteit en "ikke", shift naar een
wereld van Eenheid en "WIJ". "You were born to light up 

the world"
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Er zijn steeds meer Lichtwerkers die ontwaken en nu stappen nemen om zich
weer te verbinden met wie ze werkelijk zijn. Simpelweg omdat zij zich (ergens
diep van binnen) weer herinneren dat ze hier met een reden zijn: hun licht
laten stralen en meehelpen om een mooiere wereld te creëren.

Ieder mens die incarneert op Aarde doet dat om hun eigen Levenslessen te
leren, maar Lichtwerkers hebben daarnaast ook de prachtige levensmissie om
Licht en Liefde te verspreiden op aarde.
Door vanuit Licht, Liefde en BewustZijn te leven voelen anderen, op onbewust
niveau, dat zij dit ook mogen doen. Door Bewust te leven en jezelf te Zijn kan
jouw Licht dus heel veel andere mensen helpen.

Een Lichtwerker is niet persé iemand die grootse impact maakt en in de
schijnwerpers staat. Of iemand die weet wat er allemaal in de wereld gebeurt.
Sommigen blijven liever op de achtergrond en schijnen hun licht op een
andere manier over de wereld uit.
We hebben allemaal namelijk ons eigen unieke levenspad om te
bewandelen. Een eigen stukje aarde met mensen erop om impact op te
maken. Dat kan heel groots zijn of heel klein. En beide zijn even belangrijk!

Lees hier meer: tri-of-light.nl/lichtwerker/

https://www.tri-of-light.nl/reizen-sardinie/
https://www.tri-of-light.nl/lichtwerker/


SOCIAL MEDIA

WEBSITE

www.tri-of-light.nl

Volg ons ook op:

Wil je graag advies over welke van onze diensten het beste bij jou past?
Het handigste is om dan eerst de GRATIS Ziel vs Ego test te maken.

Heb je daarna nog vragen? Stuur ons dan een mailtje.
 

Wij helpen je graag!
Amber & Joanna

Heb je een vraag, wil je een reis
naar Sardinië boeken
of een cursus volgen? 

CONTACT DETAILS

Tri of Light
Korenstraat 25

7908 MV Hoogeveen (NL)
Tel. nr. 06-50734443

Email: info@tri-of-light.nl
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https://www.instagram.com/tri_of_light/
https://www.facebook.com/Tri.BewustZijn
https://www.youtube.com/@Tri-of-Light
https://www.tri-of-light.nl/
https://www.tri-of-light.nl/ziel-vs-ego-test/
mailto:%20info@tri-of-light.nl
mailto:info@tri-of-light.nl


Leef jouw Levensmissie!

www.tri-of-light.nl

Cursussen, Opleidingen & Retraites voor (ontwakende) Lichtwerkers

Word de beste versie van jezelf 
en laat jouw unieke Licht stralen!

https://www.tri-of-light.nl/

