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Hallo lieve mensen
Het is vakantietijd en wij wensen iedereen, of je nu thuis blijft of weg gaat, een hele
fijne vakantie toe.
Wat ga jij doen in de vakantie of als de vakantie over is en de dagen korter worden?
Wij zijn alweer bezig geweest met het plannen voor het najaar.
Kijk of er iets bij is wat je leuk vindt en meldt je dan vast aan via ons mailadres.
De locaties staan in de agenda op onze site.
warme groetjes van Aaltje en Simon
Cursus Intuïtieve ontwikkeling 1 – 25 sept
Altijd al willen weten wat je kunt op paranormaal gebied. Weet je niet precies hoe
dingen werken zoals psychometrie, foto lezen, contact maken met je Gids etc. Wat
en hoe je kunt verwoorden, hoe je beelden symboliek kunt vertalen in woorden.
Deze cursus bevat theorie, praktijk en wat opdrachten.
Mee doen! Meldt je zo snel mogelijk aan zodat wij met de voorbereidingen aan de
slag kunnen.
Deze cursus start op 25 september 2019, van 19.30 - 22.30 uur, en je kunt nog
meedoen.
Het zijn 8 avonden, data in overleg met de groep zodat iedereen ook kan. Alles in
een huiskamer sfeer en fijne energie. Maak jij de groep compleet!!
Paranormale avonden – 29 aug / 24 okt / 12 dec
Er zijn dit jaar nog 3 avonden te gaan te weten:
29 augustus a.s. – Clara Snel met psychometrie meer info
24 oktober a.s. – Riet Schillemans met wastekening of tekening lezen (zelf thuis
een tekening of wastekening maken en meenemen)
12 december a.s. Bert Back met spontane waarnemingen.
Bij reservering zijn de kosten maar € 8,50 p.p. Kom jij ook! Een heerlijke avond met
gelijkgestemden en een goed medium.
Paranormale beurzen - 1 sept / 13 okt / 20 okt
Op 1 september starten we het najaar weer met een paranormale beurs.
Dit keer in het Polderwiel te Dordrecht. meer info bekijk onze site waar alles op
staat wat je moet weten. Jij komt toch ook!
Cursus “Helende symbolen”- sept. 3/10/17/24
We werken met symbolen die ergens voor staan en de eigenschappen kunnen
prachtige dingen voor de mens, dier en plant doen. Tijdens de cursus oefenen we
met dit systeem, met elkaar. De cursus is inclusief kaarten en certificaat.
Het zijn 4 avonden, September 3 / 10 / 17 / 24 – van 19.30 – 21.30 uur.
Cursus Reiki™ (Tera Mai) inwijdingen:
Heb jij al Reiki™ 1, dan is het misschien tijd om je energie te versterken en
Reiki™ 2 te gaan doen. Deze wordt in 4 dagdelen gegeven.
Heb je Reiki Usui doe dan een her-inwijding in Reiki ™2.
Data in overleg met cursist(en). Ook individueel.
Wil je meer weten neem dan contact met ons op of kijk op de site. meer info
Heb je al Reiki™ 2 en wil je de Reiki™ Master, meld je aan en we plannen samen
de data voor deze cursus. Het zijn 5 dagdelen, ook individueel.

Er is ook nog Reiki™ 4 t/m 7, dit is 1 inwijding. Maak jij je Reiki™ compleet?
Hier geldt ook dat we samen de data bepalen.
Ben je Master in Reiki™ dan is de Reiki™ Seichem 1 het vervolg. Lees het op onze
site en als het je aanspreekt, neem dan contact op met ons.
Workshop OH-kaarten – 4 september
Op 4 september houden we ons bezig met verwoording en legging van deze
kaarten.
Je hoeft geen eigen kaarten te hebben. De kaarten zijn heel direct. Heb je interesse
om deze kaarten te leren kennen meldt je aan. Minimaal 4 personen!
Workshop pendelen – 11 sept
In deze workshop leer je contact maken met je pendel en hoe je er mee werkt.
Als je een pendel hebt, neem deze dan mee.
Datum: 11 september van 19.30 – 22.00 uur.
Workshop mandala tekenen – 6 sept
Bij deze workshop kun je ervaren of he het leuk vindt om te doen.
Je hoeft ook echt niet te kunnen tekenen. Door de opzet van de mandala kan
iedereen wat moois maken. Je moet dit gewoon eens gedaan hebben.
Datum is 6 september van 19.30 – 21.30 uur
Workshop was-tekening maken – 14 sept
Was-tekenen ook wel Encaustic Art genoemd is een hele leuke creatieve bezigheid.
Met een speciaal strijkijzer en was-blokjes op speciaal papier maak je de mooiste
creaties. Ook de stylus kunnen we gebruiken hierbij. Of je zelf wat wilt laten
ontstaan of een landschap wilt maken, wij leren je hoe dit te doen.
Datum: 14 september van 13.30 – 16.00 uur
Was-tekenen op de hot-plate – 17 aug / 28 sept / 26 okt
Er is nu ook een hot-plate om met de wasblokjes op te werken. Een nieuwe manier
om de was te smelten en creatief aan de slag te gaan. We werken op speciaal papier
en gebruiken verschillende materialen. Een ervaring apart!! Maximaal 2 personen per
workshop – kies uit 17 aug of 28 sept of 26 okt.
Workshop Ontmoet je Gids – 18 sept
De workshop ontmoet je Gids bestaat uit twee fases.
1. Theorie 2. Automatisch schrift
Door middel van de 1e fase, de theorie, krijgt men een beter begrip van de
Gidsenwereld en wordt het voor de Gidsen en de mens makkelijker elkaar te
begrijpen en zodoende elkaar te leren kennen.
De 2e fase het automatisch schrift, verdiept dit inzicht en geeft een zachte maar
directe ervaring. We zullen dit oefenen.
Uiteraard zijn er nog meer workshops en cursussen.
Deze vind je op onze sites:
www.spiritcentrum.nl en www.reikiseichemcentrumsimon.nl
Mocht je meer willen weten neem dan contact met ons op.
Het mailadres / mobiele nummer / de site staan boven aan de brief.
Graag tot ziens!!

