
	

	

Lieve jij, 
 
Ben je geïnteresseerd in het leven? Wil je weten waar klachten, ziektes en patronen 
vandaan komen?  Binnen HeartConnection prikkel je jouw brein om je passie te leven en 
te manifesteren. Je wordt dagelijks geïnspireerd tot het doen van verrassende 
ontdekkingen vanuit je onderbewuste in jouw bewustzijnsveld. Word de regisseur van je 
eigen leven! 
 
Van tevoren wil je natuurlijk weten wat je te wachten staat als je Opleiding 
HeartConnection gaat volgen. De basis van HeartConnection is de ontmoeting met 
jezelf. Alles wat je ziet, ontvangt, ervaart, hoort en voelt, gaat over jou. Dit is al een 
opleiding op zich. Daarbij leer je de symboliek van het leven kennen. Wat betekent 
bijvoorbeeld het krijgen van een lekke band, een wc die blijft doorlopen, enzovoort. Je 
leven is een manifestatie vanuit je onderbewuste. Als je je deze kennis eigen maakt, kun 
je leiding nemen over je eigen leven en bewuste keuzes maken.  
 
Biologie 
Je leert hoe jouw biologie werkt. Bijvoorbeeld:  

• waarom heb je bepaalde klachten, ziektes en/of levenservaringen die zich 
wellicht elke keer herhalen?  

• wat gebeurt er na een trauma in je lichaam?  
• welke ziekte heeft met welke onverwerkte stress te maken?  
• wanneer ontstaat cel toename en –afname? Dit is te zien op CT-scan en krijg je 

tijdens de opleiding te zien. 
• wat doen bacteriën en schimmels in een herstelfase? 
• wat gebeurt er met je lichaam en karakter als de stress-fase voorbij is? 

 
Levensblauwdruk 
We gaan verder met het onderbewuste.  
 

1. Alles wat je ouders en voorouders niet hebben verwerkt, komt terecht in de 
jongere generatie. Je gaat daarom je familiestamboom uitwerken. Ook al weet je 
niets van je familie, je onderbewuste weet alles. 
 

2. Je gaat je Levensblauwdruk in kaart brengen, de periode rondom de 
zwangerschap. De meest belangrijke periode. Het moment van conceptie. Jouw 
geboorte. Eerste levensjaar. Alles wat je ouders in jouw zwangerschap hebben 
meegemaakt, gedacht, enzovoort en nog onverwerkt is, dat leef je elk moment. 
Dit komt terug in jouw tijdlijn. 
 

3. De tijdlijn: wat is er wanneer gebeurd in jouw leven? Je gaat ontdekken dat hier 
programmeringen in zitten. Dat niets ‘toevallig’ is, maar zich in een ritme in jouw 
leven manifesteert en herhaalt.  

 
Als je deze tools hebt eigen gemaakt, kun je deprogrammeren en je passie manifesteren. 
 
Logboek 
Tijdens de opleiding houd je elke week een logboek bij van maximaal een half A4 met een 
inzicht, bewustzijn, 10 basisprincipes en een VVL-moment (verbinden-versmelten-
loslaten). Je gaat als het ware jezelf opnieuw ontdekken. Vanaf de start zullen er vele 
kwartjes vallen van inzichten, bewustzijn en groei. Vandaar maximaal een half A4.  
 



	

	

 
Communicatie 
 
Je wordt tijdens de opleiding opgeleid in communicatievaardigheden. Vele oefeningen in 
jezelf uiten, ‘ratelen’, maar ook luisteren komen dagelijks aan bod. Eerlijke communicatie 
naar jezelf en anderen.  
 
 
Geen schuld – oordeel – slachtoffer 
 
De opleiding is volop verrijkt met wijsheden, filosofie, kennis, biologie, familiestamboom, 
onderbewuste, programmeringen, enzovoort. Hierdoor ga je zo veel begrijpen, dat je 
leert dat er geen schuld is van een bepaalde klacht, ziekte, patroon. Je bent geen 
slachtoffer van een situatie. Je gaat juist begrijpen waarom bepaalde dingen in jouw 
leven gebeuren. Zodra je dit begrijpt, ga je leiding nemen over je leven. En als je je zelf 
begrijpt, speerpunt nummer één van de opleiding, begrijp je ook de ander.  
 
 
De leer- en doelstellingen van de Opleiding 
 
Jouw nieuwe HeartConnection bewustzijn leert je:  

• vanuit jezelf te communiceren 
• vertrouwen in je lichaam te hebben 
• het karakter van jezelf en de ander te begrijpen 
• te begrijpen dat alles een ontmoeting is met jezelf 
• kennis van symboliek en haar boodschap 
• kennis in de biologie van jouw lichaam 
• wat stress doet met lichaam en karakter 
• hoe om te gaan met stress, klachten en ziektes 
• programmeringen en haar gebeurtenissen te herkennen 
• verbinden-versmelten-loslaten met alles wat er is 
• oneindige kennis van jouw onderbewuste 
• de kracht van jouw overlevingsmechanisme 
• wanneer je conflictactief bent en wanneer je in oplossing (ziek) bent 
• wat te doen in welke situatie 
• verbinden-versmelten-loslaten 24/7 
• jezelf bevrijden van vele overtuigingen  
• leven in neutraliteit 
• hoe jij en de wereld in elkaar zitten 
• hersengymnastiek, je hersenen worden opnieuw getraind 
• jouw eigen waarheid te leven 
• te denken in oplossingen 
• trouw te zijn aan je eigen natuur 
• terug te gaan naar jouw eigen biologie en ritme. 

 
 
 
  



	

	

Tweede jaar  - Verdiepingsjaar 
 
Acht blokken van drie dagen, totaal 24 dagen.  
Programma: zie link pagina 4. 
 
In jaar twee volg je het eerste jaar opnieuw. Onze ervaring leert dat het opnieuw 
doorlopen van de basis-dagen een enorme verrijking is, omdat de HeartConnection 
materie zo vernieuwend is. Elke keer hoor je weer nieuwe dingen, krijg je nieuwe 
inzichten en ontwikkel je bewustzijn. Tijdens bepaalde oefeningen begeleid je de 
eerstejaars om de HeartConnection werkwijze en kennis eigen te maken, en om jezelf te 
ontmoeten. Je doet ook oefeningen met je jaargenoten. Bepaalde opdrachten zoals 
Levensblauwdruk, familiestamboom en tijdlijn hierin ga je natuurlijk mee verder. Alle 
opdrachten doe je opnieuw en dit creëert een enorme verdieping in jouw leven. 
 
 
Persoonlijk thema  
 
Elk moment werk je aan een persoonlijk thema. Bijvoorbeeld herstel van een ziekte, een 
angststoornis, werken aan je eigen praktijk, je passie leven of leven in overvloed, 
enzovoort. 
 
 
Persoonlijk onderzoek 
 
Dit jaar ga je vijf mensen begeleiden. Je doet onderzoek, volgt ze en begeleidt ze in vijf 
ontmoetingen. Ligt bijvoorbeeld je passie bij ADHD, dan kun je twee mensen met de 
diagnose ADHD volgen, zodat je hierin expert gaat worden. En daarnaast werk je om je te 
verbreden met nog drie mensen met een andere klacht. Of je begeleidt vijf mensen die 
ieder aan een uniek persoonlijk thema willen werken. Of je doet onderzoek naar personen 
met een bepaalde ziekte. Heb je angst dat dit niet lukt? Dit ga je tijdens de VVL-dagen 
uitwerken. Alles zal tijdens de opleiding duidelijk worden uitgelegd. 
 
Vanuit dit onderzoek leer je jezelf kennen. Je wordt expert in bepaalde ziektes, klachten. 
Ikzelf heb bijvoorbeeld door dit onderzoek een succesvolle praktijk opgezet. De mensen 
waren zo enthousiast dat na dit jaar vrienden, familie en bekenden in mijn praktijk 
kwamen.  
 
Het doel van de opleiding is de ontmoeting met jezelf. Jezelf neerzetten. Ik Ben. 
Manifestatie. Jezelf zijn in elke situatie. Je passie leven.  
 
Jouw persoonlijk onderzoek maakt jou tot een expert maken in het beroep dat je 
beoefent. Of je nu juf of meester bent, huisvrouw, huisman, moeder, vader, partner, 
paardencoach, projectmanager, verkoper, bedrijfsleider, manager, bedrijfsleven, 
verpleegster, enzovoort. Op dit moment volgt een manager de opleiding en tijdens de 
gesprekken op haar werk begeleidt ze met veel plezier haar collega’s met 
HeartConnection. Binnen een korte tijd is de vijandige sfeer van verloren voelen, niet 
gewaardeerd voelen, verandert in een prettige werksfeer. 
 
 
 
 
 



	

	

 
VVL- dag: Verbinden-Versmelten-Loslaten   
Totaal 8 zondagen, kijk hieronder voor data-link. 
 
In de ochtend werk ik en vraag uit de groep uit en leer je VVL toepassen. Wat ben je 
tegen gekomen tijdens het begeleiden of op een ander moment of aan je persoonlijke 
thema? 1x klassikaal om van elkaar te leren, daarna ga je VVL-en in drietallen. Hierin 
ontvang je per thema diverse oefeningen. 
 
Psyche verdieping 
 
Vanaf september starten we met de verdieping in de psyche, mijn passie. Je ontvangt 
uitleg over driehoeksrelaties, het gezin waar je bent opgegroeid. Hieruit kunnen bepaalde 
relaties of ziektes voortkomen. Vanuit het eerste jaar ontvang je een verdieping van 
karakters en overlevingsmechanismes. De psychologie benaderd vanuit de CT-scans: 
wat zit er achter PDD-nos, concentratiestoornissen, dyslexie, ADHD, kleptomanie, PTSS, 
nymfomanie, spraakwaterval, depressie, agressie, identiteit, homoseksualiteit, anorexia, 
boulimia, autisme en nog veel meer? Vanuit deze CT-scans leer je ook over de 
bijbehorende organen en ziektes.  
 
 
De mens zit magisch mooi in elkaar! 
 
 
 
Voor programma per dag, klik op onderstaande regel: 

Programma Opleiding HC jaar 1, 2 en 3 
 

 

Data en locatie  
Eerste – Basisjaar – vrijdag en zaterdag 
Tweede jaar - Verdiepingsjaar  - vrijdag, zaterdag en VVL-zondag 
 
Klik voor data op onderstaande regel: 
 

Data en locatie Opleiding HeartConnection 1e en 2e jaar 2020-2021 
  



	

	

 
 
 
Derde jaar – Masterclass jaar 

Acht blokken van twee dagen, totaal 16 dagen. Programma zie link hierboven. 
 
 
Masterclass 
 
Dit jaar gaat de verdieping verder in de biologie, psyche, kinderen, lichaam, geld, 
verslavingen, relaties, communicatie, organen, enzovoort. Diverse 
verdiepingsonderwerpen en –thema’s worden uitgelegd. In de middag opdrachten en 
VVL-en. 
 
Je blijft in verbinding met je medestudenten tijdens en tussen de lesdagen door. Dit 
combineer je met de opdrachten en persoonlijke uitdagingen om te VVL-en. Tijdens de 
opleiding ontvang je duidelijk uitleg. 
 
 
Project 
 
Jouw passie gaat dit jaar een verdieping krijgen. Vanuit je persoonlijk onderzoek in het 
eerste en tweede jaar groeit je passie meer en meer. Het kan zijn dat je een website gaat 
maken, een project op een school doet, binnen je gezin stappen maakt of een 
persoonlijke verdieping doormaakt. Het project is helemaal afhankelijk van jouw 
persoonlijke wensen. De richtlijnen worden afgestemd op jouw persoonlijke project. Doel 
van het project en daadwerkelijk toepassen wat je geleerd en ervaren hebt.  
 
 
Kanttekening 
 
Je ontvangt de opleiding afgestemd op jou en de groep. Daarom kan het zijn dat een 
bepaald onderwerp aan bod komt, buiten het programma om. Of zelfs dat een bepaald 
onderwerp uit het programma niet aan bod komt. De opleiding geeft je een 
leermogelijkheid en ervaring om jouw leven organisch te laten verlopen. Dit geeft 
vertrouwen. 
 
Dit is het mooie aan HeartConnection: jezelf bevrijden, leiding nemen over je leven, en 
jezelf zijn in iedere situatie.  
 
 
HeartConnection geeft je vertrouwen dat alles oké is, zoals het is. 
 
 

Liefs, 
Marjolein van der Meulen 
Trainer en grondlegger van HeartConnection Nederland® 
 
 
 
 


