
Spiritueel Speeddaten voor Shining Singles      
Nicky Heins & Johannes Aloijsius Huijbregts  

 

 
 
Ben jij Single en staat jouw hart open voor een 
nieuwe Liefde ?  
 
We are taking dating to a whole new level ! 

 
Voor iedereen die op een ander mens valt  
(hetero, homoseksueel, bi-, non-binair etc).     

 

Spiritueel Speeddaten gaat niet over wat jij kan HALEN in een nieuwe relatie; het gaat niet over hoe de 
ander precies moet zijn of doen, zodat jij je goed voelt; nee het gaat over het herinneren WIE JIJ BENT 
en wat JIJ te BRENGEN hebt in de liefde. Jouw prachtige unieke kleuren, stralen en kwaliteiten te 
DELEN met het leven en de ander om je heen.  

Spiritueel Speeddaten betekent daten in Zusterschap en Broederschap. Zien, voelen, weten dat die 
ander niet jouw rivaal / rivale is, maar te vertrouwen dat Life is a mystery and that it will unfold at the 
right cosmic timing.  Love will find a way. Te ervaren dat wij een uitdrukking zijn van het leven zelf, en 
dat we hier zijn om onze vreugde met elkaar te delen. In deze workshop gaan we niet ellebogen 
werken; nee, we gaan er niet voor om die ene voor jezelf te vinden; nee , we gaan ELKAAR helpen om 
de Liefde te vinden. In vertrouwen dat op elk potje een dekseltje past. Dat er overvloed is in het Leven 
en ook in de Liefde. Dat we elkaar optimaal laten Shinen en elkaar prachtig en krachtig in het Licht 
zetten. En door de ZOEK-tocht naar de WARE los te laten, dat je hem of haar toevallig juist wellicht zou 

kunnen vinden... Inschrijving op eigen risico        

Nicky Heins en Johannes Aloijsius Huijbregts zijn sinds 4 jaar een liefdeskoppel. Na beide hun eigen 
weg in de liefde bewandeld te hebben, hebben ze elkaar ontmoet op een spirituele datingssite. In hun 
paradijs aan het water in Sprang-Capelle organiseren ze Gatherings van mannen- en/of vrouwen 
groepen, rondom het vuur van hun Finse Kota.  

Nicky werkt als Psychotherapeut en partner-relatie 
therapeut (EFT) in Den Bosch en laat als romantische 
ziel haar zachte kracht met haar Blije kind samen 
komen en ontpopt zich maar al te graag tot Cupido. 
Spiritueel Speeddaten organiseren op festivals is 
haar Guilty Pleasure.  
 
Johannes (ook wel Johandig genoemd) maakt en 
bouwt alles met zijn eigen handen, inspecteert 
Zonnepanelen, is Eigenwijs als een Draak, hij is 
lekker ontregelend en zorgzaam tegelijk.  
 


