
Solute Inzicht & Bewustwording

A touch of love, care & light

Het doel van Solute is mensen helpen met vragen 

over het leven. Zorgen voor inzicht en 

bewustwording, waardoor innerlijke rust kan 

ontstaan. Het creëren van een helderheid in ons 

gevoel, het lichaam, het hoofd en hart en de poort 

naar het universum. Een holistische visie waarin 

naar ons als geheel gekeken wordt als eenheid.

In drie stappen: 
1. Solute, 

het stukje chemie wat nodig is om tot een 

oplossing en eenheid te komen 

2. Solvation, 

het stukje chemie wat in grotere mate aanwezig is 

3. Solution, 

Solute en Solvation samen vormen de oplossing 

naar eenheid. 
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Innerlijke reis: 

1. Solute:

Wij helpen bij Solute om jouw bewustzijn te 

vergroten door middel van een divers aanbod. Een 

op een begeleiding, trajecten, workshops, lezingen 

en een online community waarop kennis en 

oefeningen gedeeld worden. Tijdens de sessies en 

workshops wordt gebruik gemaakt van het geen 

wat op dat moment nodig is en door mag komen 

vanuit het universum. Een heldere boodschap en 

handvatten om vooruit te kunnen in het leven door 

bewustwording.

2. Solvation:

stress, burn-out, rouw, vermoeidheid, rode draden, 

familielijnen, innerlijk kind, trauma’s, onrust, 

kinderen/baby’s, dieren, overleden dierbaren, 

oordelen, projecties, emoties, alleen zijn

3. Solution:

innerlijke rust, zorg, liefde, hulp, bewustwording, 

fris en vitaal, opruimen, healing, doorzetten, willen, 

geluk, vrijheid, ruimte, zekerheid, doelen, 

vertrouwen, thuiskomen in jezelf, innerlijke kracht
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Voor wie:

Voor iedereen die behoefte heeft aan 

bewustwording, verdieping en innerlijke rust. Door 

samen te kijken wat nodig is op dat moment voor 

jou. Samen een plan maken waarin jij ook zelf aan 

de slag kunt en gaat. 

Je mag zelf de stap zetten, je bent niet alleen! 

Ons aanbod: 

- traject begeleiding 

- individuele coaching 

- readings & prognoses 

- reading huisdier, kind, overleden dierbaren 

- numerologie sessie 

- workshops & retraites 

- lezingen 

- online lessen / meditaties / reizen
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