Rayid Nederland.
Eéndaagse workshop voor geinteresseerden.
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Rayid Nederland is een nascholingsinstituut dat mensen (geinteresserden
alswel professionals) kennis wil laten maken met de Rayid Irisanalyse. In de iris van de
ogen zien we erg veel verschillende structuren. Dat is bij ieder mens verschillend en
het weerspiegelt dat we allemaal unieke wezens zijn. Stippen, openingen, groeven,
lijnen (radiairen) en talloze variaties hiervan geven weer wie we zijn. Hoe we met
mensen omgaan, wat onze talenten zijn, wat we moeilijk vinden, en ontzettend veel
meer.
We kunnen dit de ‘blauwdruk’ van onze ziel noemen. Hoe meer we bewust of onbewust
leven in harmonie met deze blauwdruk voelen we ons goed. Voelen we ons niet meer
‘bezield’ dan kunnen we de iris raadplegen. Zowel voor ons werk, als voor relaties,
persoonlijke groei en leefstijl.
Rayid Nederland organiseert lezingen, workshops en nascholingen om deze kennis
over te dragen. Ook is er ruimte voor persoonlijke consulten op afspraak.

"Het oog is een hologram. Dit hologram onthult meer dan louter het fysieke.
Het geeft een nauwkeurige indruk van al onze gedachten, emoties en
vermogens." Denny Johnson (grondlegger Rayid irisanalyse).
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Eéndaagse workshop voor geinteresseerden.
Bij aanvang van de workshop worden er foto's van je ogen gemaakt. Deze worden dan
in de loop van de dag stapsgewijs besproken.
Samenvatting inhoud:
De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Korte beschrijving achtergrond en ontstaan van de Rayid irisanalyse en de grote
verschillen met de iriscopie.
Hoofdstructuren: juweel, bloem, stroom en shaker. Je leert ze bij jezelf en anderen
herkennen. De hoofdstructuren geven je karakter weer. Ben je van nature een leider,
kunstenaar, gevoelsmens, ondernemer, etc., etc.? Je gaat zien welke invloed deze
hoofdstructuren hebben op het dagelijkse leven en de keuzes die je maakt. Verder ga je
inzien wat de signalen zijn die erop duiden dat je uit balans gaat en wat je kunt doen om
dit weer op orde te krijgen. Ook leer je de wet van aantrekking van de
tegenovergestelde structuren.
Ringen: ring van harmonie, vrijheid, bestemming en vastberadenheid. Ook de ringen
laten delen van je karakter zien. De ringen geven aan wat je natuurlijke reacties zijn op
je omgeving. Ben je meer conflictmijdend, gaat het jou om rechtvaardigheid, ben je al
op zoek naar je doel in het leven, etc.? Je gaat deze ringen eenvoudig herkennen en
daarmee begrijpen waarom jij anders op situaties reageert dan bv je familie, buur of
vrienden. Zeer verhelderend. Tegelijkertijd begrijp je hoe klachten zich kunnen gaan
ontwikkelen in delen van je lichaam als je geen gehoor geeft aan de 'boodschap' van
deze ringen.
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Introversie/ extraversie. In de iris kun je snel zien of je de neiging hebt introvert dan
wel extrovert te zijn en hoe zich dat uit, hoe je erin vast kunt komen zitten en wat je
kunt doen om daar weer uit te komen.
Constrictie en expansie: ons hele leven bestaat uit samentrekkende en uitgaande
bewegingen. Dit zie je natuurlijk het beste bij de hartslag. Maar in alles herken je deze
dynamiek. Ga je te lang door in bv de expansie dan zul je uitgeput raken en zal de
natuur ervoor zorgen dat je weer naar de constrictie gaat (bv uitrusten, of bv de griep
krijgen om gedwongen uit te rusten). Elke structuur in het oog heeft invloed op deze
dynamiek en is erg goed te herkennen.
Angel Wings. Een prachtige en eenvoudige oefening die helpt om jezelf te balanceren.
Tijdens de workshop worden er aan de hand van foto's veel voorbeelden besproken.

Docent:
Hans Thijssen (1956) is sinds jaar en dag werkzaam in de gezondheidszorg. Eerst
als fysiotherapeut en al snel als acupuncturist, iriscopist en Bowen therapeut. Door zijn
grote liefde voor de inzichten (sinds 1995) die met name de uit Amerika afkomstige
Rayid (irisinterpretatie) methode brengen, heeft hij talloze lezingen (in binnen- en
buitenland), workshops en nascholingen gegeven en duizenden ogen mogen 'lezen'. In
klein verband, maar ook op Hogeschool In-Holland, als nascholingen
voor beroepsverenigingen en in samenwerking met diverse opleidingsinstituten.
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Info Rayid workshop in Almere:
Datum:

22 juni 2019

Tijden:

Aanvang 10.00 uur tot 16.30 uur

Locatie:

Shiva Ohm Yoga Katernstraat 31A 1321 NC Almere (Literatuurwijk)

Bijdrage:

€ 80,-

Opgave:

Rayid Nederland, Hans Thijssen. Tel.: 06-48233487,
jtmthijssen@planet.nl

www.RayidNederland.nl

Shiva Ohm Yoga, Reshma. Tel.: 06-24115932
www.shivaohmyoga.nl

