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Workshops bij Fitalies 
 
Hieronder volgt nog wat extra informatie over alle workshops. 
 
 
 
1 Kennismaking met aromatherapie 
In 1,5 tot 2 uur krijg je uitgelegd wat etherische oliën zijn en wat je ermee kunt 
doen. Het is een theoretische workshop, waarbij we natuurlijk wel gaan ruiken 
en proeven! De volgende onderwerpen aanbod: 

• Wat zijn etherische oliën? 
• De geschiedenis van EO 
• De werking van EO 
• Aantal EO zullen besproken worden 
• Hoe gebruik je EO? 
• Wat doen EO met je gezondheid en je leefstijl? 
• Zelf een rollertje maken (5 ml) 

Na deze workshop ben jij waarschijnlijk net zo enthousiast over de 
mogelijkheden met etherische oliën als ik!  
 
Groepsgrootte 8-16 personen. Duur 2 uur. 
Kosten: €25,00 incl. thee en koffie, rollertje maken en proeven.  
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2 Workshop: leren werken met een biosensor 
 
In de workshops "Leren werken met de biosensor" leer je daadwerkelijk 
werken met een biosensor in een korte tijd. Na afloop van de workshop is de 
biosensor van jou en mag je deze mee naar huis nemen. Waarom ik vind dat 
iedereen een biosensor in huis moet hebben? Dit kun je er allemaal mee: 
 

• Test zelf allergieën en intoleranties uit 
• Welke tekorten aan vitamines en mineralen heb ik? 
• Welke voedselcombinaties dragen het meeste aan mij bij? 
• Hoe zet ik etherische oliën het beste in? 
• Wat heeft mijn huisdier nodig? 
• Welke keuze is de grootste bijdrage 
• Je energieniveau testen 
• In balans brengen van energievelden (eventueel met oliën) 

 
In deze workshop ga ik je dat allemaal leren! De biosensor is in wezen de 
vertaler van de intuïtie van degene die je test (mens en dier). Onze intuïtie 
weet wat we nodig hebben en welke keuzes een bijdrage zijn. We zijn alleen 
een beetje verleerd om op onze intuïtie te vertrouwen. Ons lijf weet veel meer 
dan ons verstand en hier maken we met de biosensor dus goed gebruik van.  
 
 

 
 
 
Wat leer je in de workshop? 
In de biosensor workshop leer je de techniek om ermee te kunnen werken. 
Om te kunnen testen met een biosensor is naast de vraagstelling, het 
vertrouwen in jezelf het allerbelangrijkst! 
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Aan de hand van een cursusmap begeleid ik je door de achterliggende 
theorie waarin je het nodige duidelijk zal worden. Tijdens het praktijkgedeelte 
leer ik je hoe je volwassenen, kinderen maar ook dieren kunt testen. Kortom, 
de basistechnieken van de biosensor worden je tijdens dit dagdeel 
aangereikt. Daarna ga je er vooral zelf mee oefenen! Zelf thuis oefenen is 
echt wel belangrijk om het goed onder de knie te krijgen. 
 
Deelname kost: € 137 inclusief btw, cursusmateriaal en biosensor (t.w.v. €75), 
koffie en thee 
 
Duur workshop: 3 uur 
 
Natuurlijk komen er nog vragen als je thuis volop aan het oefenen bent. Je 
mag dan altijd op mij terugvallen en je vragen stellen 
 
 
 
3 Workshop (gevoelige)moeders met gevoelige kinderen 
Deze workshop is speciaal ontwikkeld voor moeders (die vaak zelf ook 
hooggevoelig zijn) met kinderen, die hooggevoelig zijn. Ik krijg deze moeders 
regelmatig in mijn praktijk en ik merk dat deze moeders vooral behoefte 
hebben aan wat handvaten en/of oefeningen die ze kunnen doen met hun 
kinderen. Vele kinderen zijn tegenwoordig overprikkeld en hoe kun je als 
moeder hier het beste mee omgaan en hoe kun je deze kinderen helpen en 
begeleiden hierin? 
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Onderdelen workshop: 
• Wat is hooggevoeligheid?  
• Ervaringen en tips delen. 
• Oefeningen voor hooggevoeligheid vanuit Sensitherapie 
• Wat zijn etherische oliën en wat kunnen etherische oliën doen voor het 

gezin? 
• Roller uitmeten en maken en uitleg diffuser 
• Wat kunnen edelstenen doen? 
• Wat zijn entiteiten? 

Theorie en praktijk zal afgewisseld worden 
 
Duur: 1 hele dag van 9.30 – 15.00 uur 
 
Kosten met starterskit:   €270,- Vooraf te voldoen in 2x (€210 en €60) 
Kosten zonder starterskit  €97,-   Vooraf te voldoen in 1x €97 
 
Inbegrepen allebei: 

• Remedie space 2/4 t.w.v. €15,00 
• E-book aromatherapie de basis t.w.v. €37,00 
• Roller 5 ml maken t.w.v. €5/€10 
• Cursusmateriaal met alle oefeningen 
• Koffie, thee en water 

 
Inbegrepen alleen met starterskit: 

• Starterskit met etherische olie (12 stuks), diffuser en fles draagolie (V6) 
t.w.v. €210 

• Materialen: rollers en flesjes t.w.v. €10,00 
 

 
 
De starterskit van Young Living met dewdrop diffuser 
 
Niet inbegrepen: 

• Lunch is niet inbegrepen. Zelf meenemen 
• Biosensor 
• Edelstenen 
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4 Werken met etherische oliën voor therapeuten en 
coaches 

Deze workshop is speciaal ontwikkeld voor therapeuten en coaches, die 
graag etherische oliën willen implementeren bij hun behandeling of 
coaching. De workshop duurt een dag (9.30-15.00 uur). In deze dag komt er 
een stuk theorie aan bod, maar we gaan ook praktisch aan de slag: 

• Wat zijn etherische oliën, geschiedenis en hoe gemaakt? 
• Hoe kun je de etherische oliën inzetten?  
• Wat kun je met de reflexpunten?  
• Hoe breng je iemand in balans met oliën?  
• Daarnaast zullen we ook zelf iets maken op basis van etherische oliën, 

gewoon omdat dit leuk is om te doen. 
 
Groepsgrootte 4-6 personen. Duur hele dag (10.00-15.00 uur). 
 
Kosten: €270  
De cursuskosten bestaan uit 2 delen en worden los gefactureerd:  

1. Circa €210 voor starterskit en daar zit in: 
• 12 flesjes EO van 5 ml 
• 236 ml V6 (is een dragersolie) 
• Diffuser (zie plaatje hierboven) 

 
2. €60,- voor de workshop dag, waarbij is inbegrepen: 

• BTW, koffie en thee 
• E-book Aromatherapie de basis (t.w.v. €37) 
• Symptomenlijst en EO 
• Recepten 
• Paar rollertjes om mee te starten (t.w.v. €10,00) 
• Product zelf maken (t.w.v. €10/€15) 
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Voor deze workshop is de afname van een starterskit verplicht. Je bent pas 
definitief ingeschreven als de betaling voldaan is. Lunch is niet inbegrepen. 
 
Als je die middag terug naar huis rijdt, kun je meteen aan de slag met de 
oliën. Je hebt voldoende theoretische informatie, geoefend op elkaar en je 
hebt de starters set met 12 oliën waar je goed mee kunt beginnen. Natuurlijk 
kun je met alle vragen altijd op mij terugvallen. 

 
 
 
5 E-book aromatherapie de basis 
Hierin wordt de basis gelegd om zelf met de etherische oliën uit de starterskit 
aan de slag te gaan. Aanbod komen onderwerpen zoals: 

• Wat zijn etherische oliën EO? 
• Hoe gebruik je EO? 
• Veiligheid en verdunningen 
• Alle oliën uit de startertskit worden besproken (12 stuks) 
• Aantal dragersoliën worden toegelicht 
• Verbeteren leefstijl met EO waarbij paar recepten worden gegeven 
• Tips voor meer informatie 

 
Kosten €37 (incl. btw) 
Bij afname starterskit via Fitalies is dit E-book gratis. 
Interesse? Even mailen naar info@fitalies.nl 
 

 
 

 

Toch nog vragen over één van deze workshops? Mail me via 
Info@fitalies.nl of bel me/app me op 06 10337482                  

Veel liefs, Annelies 


