
	  
	  
	  
Soul Body Fusion nieuwsbrief, november 2013. 
 
 
Beste Soul Body Fusion practitioner of geïnteresseerde, 
 
Deze nieuwsbrief is bedoeld voor informatie over de ontwikkelingen met Soul Body 
Fusion.  
Soul Body Fusion krijgt in Nederland steeds meer practitioners. Mensen volgen de 
workshop en geven het aan zichzelf en de mensen in hun omgeving en steeds meer 
therapeuten voegen het toe aan de diensten die ze hun cliënten aanbieden.  
 
Kwaliteitskeurmerk 
 
De workshop Soul Body Fusion bij Urpi Chai Centrum voor bewustwording is op 
kwaliteit getoetst en vanaf 1-11 erkend door KTNO (Kwaliteit en Toetsing 
Natuurgerichte Opleidingen). Hiermee heeft Urpi Chai een duidelijk 
kwaliteitskenmerk waardoor naast particulieren veel meer therapeuten de workshop 
als officiële bijscholing kunnen volgen.  
 

 
 
 
 
 

 



 
Aura foto’s 
 
Bij de workshop in Zwolle op 8 november (op dit moment nog een klein aantal 
plaatsen beschikbaar) gaan er door Yvon van der Meer (www.stromen.info) van een 
aantal deelnemers aura foto’s gemaakt worden voor en na de Soul Body Fusion 
sessie. In de volgende nieuwsbrief en op www.urpichai.nl worden jullie op de hoogte 
gehouden van de resultaten. 
 
 

 
 
Verdieping van de Soul Body Fusion door herhaling van de workshop 
 
Omdat het herhalen van de workshop nog zoveel meer doet dan Soul Body Fusion 
op jezelf en Soul Body Fusion sessies is er steeds meer belangstelling om de 
workshop te herhalen. Mensen die de workshop al herhaald hebben melden dat het 
weer een sprong vooruit is in hun ontwikkeling. 
 
Om het herhalen voor meer mensen mogelijk te maken is er vanaf nu een speciale 
herhalingsbijdrage van slechts € 75,- (incl. Btw als je geen btw terugkrijg en ex. Btw 
als je wel btw terugkrijgt) als je de workshop al gevolgd hebt bij Urpi Chai Centrum 
voor Bewustwording. Je krijgt bij herhaling alleen een certificaat als je het nodig hebt 
voor een beroepsvereniging. 
 
De komende workshops zijn: 
8 november in Zwolle 
15 november in Arnhem 
23 november in Rotterdam 
28 november in Wageningen 
7 december in Eindhoven 
13 december in Zwolle 
20 december in Arnhem 
 
Zie www.urpichai.nl voor de data van 2014. 



 
Verschoven Oefenavond 
 
Maandelijks is er een oefenavond / inloopavond Soul Body Fusion, van 19.30 tot 
20.30 in Driel bij Arnhem-Zuid. Hier kun je oefenen met het geven van Soul Body 
Fusion en kunnen mensen informatie krijgen over wat Soul Body Fusion inhoudt. 
De volgende avond is 9 december, gratis deelname. Meer informatie op:  
http://www.urpichai.nl/soul-body-fusion/open-avonden/ 
Aanmelden uiterlijk 6 december, op basis van beschikbare plaatsen, via een mail 
naar info@urpichai.nl 
 
 
Het is mogelijk om de speciale White Eagle meditatie er na (of los) bij te wonen van 
20.45 tot 22.15, bijdrage 5 euro. Meer informatie op: 
http://www.urpichai.nl/groepsmeditaties/ 
Aanmelden uiterlijk 6 december , op basis van beschikbare plaatsen, via een mail 
naar info@urpichai.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ter inspiratie: Een aantal reacties 3 weken na de workshop: 
 
 T. S. uit O. :  “Wat héééérrrrrrrlijk, zoals deze energie werkt! Ik ben er voor  mezelf 
elke dag mee bezig en voel hoe oude trauma’s gaan oplossen: mijn  hoofd wordt 
helderder, mijn lichaam transformeert oude blokkades , ik  slaap beter, enz. 
Wonderlijk wat er in een paar weken allemaal kan  gebeuren.” 

M. P. uit L.S.: “Ik geef mijzelf dagelijks SBF en ik ben er blij mee dit te doen. Wat ik 
vooral zo prettig vind is dat het zo eenvoudig toepasbaar is en zo duidelijk “werkt”. Ik 
voel me vrijer en blijer; het is natuurlijk niet helemaal duidelijk waar iets precies door 
komt; maar sinds de SBF ervaar ik meer positiviteit. Ik ervaar het dat er mag 
gebeuren wat op dit moment van toepassing is. Ook heb ik SBF gegeven aan een 
vriendin en na de behandeling is zij zichtbaar veranderd. Mooi om te zien! Zelf is zij 
hier ook heel blij mee en ervaart verschil met Reiki (zij geeft zelf Reiki behandelingen 



 
 
Lezingen 
 
Zit je bij een spirituele ontwikkelingsgroep of oefengroep van een andere 
healingtechniek dan kan ik bij voldoende interesse (in overleg) een lezing geven over 
Soul Body Fusion incl. Demonstratie Soul Body Fusion. Stuur een e-mail naar 
info@urpichai.nl als je hier interesse in hebt. 
 
 
Nieuwe workshop locaties 
 
Naast Arnhem, Amsterdam, Eindhoven, Wageningen en Zwolle worden de 
workshops van Urpi Chai voortaan ook gegeven in Breda en Nijmegen. 
 
 
Meer informatie op: http://www.urpichai.nl/soul-body-fusion/workshops/.  
 
Het is nog steeds mogelijk om de workshop Soul Body Fusion bij jou in huis te 
houden als je minimaal 5 extra deelnemers bijeen brengt en de koffie en thee 
verzorgt. Je mag de workshop dan zelf gratis bijwonen.  
 
 

 


