Verdere CV van Wendy Smits – van de Ven

Je weg zal ik verlichten,
als je mij er om vraagt.
Wijsheid zal ik je schenken,
als je je ervoor openstelt.
Harmonie kan ik je geven,
als je bereid bent te luisteren.
Het gezicht achter praktijk Bewust-er-zijn en Gabriellic voetreflex
Mijn naam is Wendy Smits – van de Ven. Toen ik in 2003 moeder werd, kwamen er naast het
pad van moederschap nog meer paden voor me bloot te liggen. De tijd was aangebroken voor
nóg een verandering: eentje op werkgebied. Het starten van een eigen praktijk en cursusruimte
in 2013 op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, coaching en verdieping. Met de hulp van
moeder natuur als inzicht geefster en bewustwording.
Brede kennis
Altijd al geïnteresseerd geweest in genezing en natuur, koos ik de paden van werken met
energie, geluid en voetreflexologie. In mijn praktijk werk ik met de kennis en ervaring die ik
opgedaan heb in verschillende studies / trainingen en workshops zoals:



















Klankschaalmassage en klankreis in 2004 bij Sietske Brander / reiki2002
Usui system of reiki deel I, II en III in 2005 t/m 2007 bij Sietske Brander / reiki2002
Kristal Master in 2008 bij Jan en Eefje v.d. Linden / Huysdenskristallen
Wijze ouder consulent 2009 bij Sylvia van Soeren / praktijk Wijze Ouders
Fonoforese Chakra’s en Planeten in 2010 bij Ronne v.d. Hurk / Magma Matter
Fonoforese Voetreflexzone in 2011 bij Ronne v.d. Hurk / Magma Matter
Munay-Ki (inca-sjamanisme) in 2011 bij Rianne Overmars / Illuminaire
Natuurlijk leven / maanvieringen in 2012-2013 bij Caroline Groeneveld / modron
Nusta Karpay (inca-sjamanisme) in 2013 bij Rianne Overmars / illuminaire
Voetreflexologie HBO opleiding 2010- 2013 bij Total Health opleidingen
Voetreflex opl. zij-instromer, 2014 Bond v. Europese Reflexologen (Beroepsvereniging)
Sensikids, sensikids yoga en HSP coach opleiding 2014 / 2015 bij Sylvia van Soeren
Workshopleider voetreflexologie in 2016 bij Bond van Europese Reflexologen (BER)
Karakter tenenanalist in 2018-2019 bij Rita Ketelaars, helden & heldinnen (Fudare)
Ontwikkelen / geven van workshops / trainingen op persoonlijke ontwikkeling ´18/19/20
Celtic Reiki Master in 2020 bij Anke Colson, praktijk Vizualia.
Diverse verdiepingscursussen in bewustwording, chakra’s en voetreflexologie ‘20/21

Door mijn enthousiaste interesse voor mijn vakgebied zal ik regelmatig blijven studeren en mijn
ervaring en kennis blijven verdiepen. Om zo de mensen die op mijn pad komen verder op HUN
pad te kunnen begeleiden.

