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NODENTIFICATIE – “Nieuwe Jij !” – met Gerald Westhoff

In “Nodentificatie” ga je zelf leren en ervaren hoe het voelt om op
een eenvoudige manier, voorbij jouw oude - nog vastzittende - “noden”
te komen. Dit zonder “identificatie” met diepe tekorten die je als kind in
jouw jeugd hebt ervaren. Jij bent een “Nieuwe Jij !”.

Met meer dan 30 jaar ervaring in het werken met mensen op het vlak
van emoties, lichaam, geest en trauma, “Lichaamswerk voor de Ziel !!”
en begeleiding naar Zelf-Realisatie en Zelf-Empowerment, is er een
vorm en methode van ondersteuning helder geworden die heel
krachtig, diep en snel werkt.

Wat Gerald Westhoff vroeger in zijn praktijk in 10-20 sessies pas kon bereiken, lukt nu stapsgewijs
dankzij de Nodentificatie Methode als vanzelf.
Dit door op een andere manier wat ons is overkomen, te kunnen leren inzien.
Door onze eigen perceptie te veranderen van wat ons is overkomen, verandert de in-‘form’atie en
daarmee de ‘vorm’ (het lichaam), hoe we diep van binnen voelen. Jij wordt een “Nieuwe Jij !”.

Vanuit de vraag naar de Nieuwe Liefdevolle Mens voor de Nieuwe Liefdevolle Wereld is
'Nodentificatie' ontwikkeld als een heel krachtige, snelle, eenvoudige innerlijke transformatie-
methode: “Vaak voelen we ons niet krachtig en niet vrij. Vaak voelen we ons niet goed genoeg, wat
we ook doen. Vaak voelen we ons niet geaccepteerd of gehoord en ook niet begrepen.”

Dankzij het leren omkeren in jezelf van “identificatie” met wat er volgens jou ‘mis’ is, naar een nieuwe
jij van “Nodentificatie” en overvloed, krijg je oplossingen en vind jij antwoorden op innerlijke vragen
zoals:

• Hoe zou het voor mij zijn om me wèl krachtig en vrij te voelen?
• Hoe zou het voor mij zijn om me wèl goed genoeg, geaccepteerd, gehoord en begrepen te voelen?

Het antwoord hierop leer je eenvoudig en stapsgewijs te vinden, dankzij de Nodentificatie Methode
die je zelf ervaart en leert. Iedereen is van harte welkom, met en zonder ervaring.

• Wanneer Nodentificatie met Gerald Westhoff:
Weekend Workshop Intensive op zat.+zon. 13+14 mei 10u-17u,
bijdrage 90 euro voor 2 dagen deelname, bijdrage 50 euro voor 1 dag deelname.

• In Shamballa, Centrum voor Bewustwording, Ten Bosse 78, 9800 Deinze

• Aanmelden bij:
Shamballa (Lut Vercouillie) vercouilliel@hotmail.com / 0474/748704 of
Nonduaal Biodynamisch info@nondualbiodynamics.com / 0468/222622

• Opmerking: Nodentificatie is gericht op ‘dialoog en gesprek’.
Tijdens de Intensive Weekeind Workshop is er wel ‘integratie op de behandeltafel’.
Voor het aanleren van Nonduaal Biodynamisch (craniosacraal) op de behandeltafel, zijn er 4-daagse groep Seminars.


