Cursus Mediamiek /Intuïtief
Inhoud
Uitleg en voorbeelden betreffende:
- HSP/HSK
- Paranormale gevoeligheid
- Onderlinge paranormale verschillen : welke zijn dit? Hoe herken ik deze?
- Contacten met gidsen, overledenen
- Intuïtie
- Visualisaties
- Alles over energie vanuit de handen zoals Reikie, Magnetiseren
- Automatisch schrift en automatisch praten
- Gebruik van tarot kaarten
TOETSING: van uw energie-level hoeveel kosmische werkbare energie is er in het
lichaam aanwezig en hoe gebruik je die.
We gaan de evt aanwezige gave herkennen en erkennen
Natuurlijk verdiepen wij ons ook in :
Hoe ga ik met mijn binnenkomende inputs om (hoe vertaal je de inputs)
Hoe en wanneer sluit ik mij af en waarom.
Het aanleren van het ontvangen en verzenden van energie
Het leren stoppen en reguleren van binnenkomende signalen.
Hoe ga ik om met dwingende energieën die zich in een pand begeven en storend zijn
voor de bewoners.
Hoe schoon ik een kamer/huis etc.
Ook komt aan bod: hoe geef ik spirituele hulpverlening, hoe ziet die eruit? We
bespreken het plegen van triage vanuit binnenstromende soms dwingende
inputs. We leren zaken te parkeren etc. Ook het fenomeen voor-aanbieding komt
ruimschoots aan bod.
Uiteraard komen verder alle facetten aanbod.
Zoals: helderziende waarnemingen, Heldervoelen, Helderhoren , Helder ruiken,
Psychometrie, Fotolezing.
Nieuw tegen meerprijs tevens buitenshuis langs locaties waar je daadwerkelijk
inputs kan oppikken. Een confrontatie/connectie/eposure geeft je een scan van wat
je kan.! Op locatie leg ik persoonlijk bij een ieder uit hoe ermee om te gaan , het te
reguleren, en er wellicht mee te werken.

Tijdbesteding
6 dagdelen (of 3 dagen) naar keuze, 1 terugkom dagdeel waarin we gaan bekijken waar we
toe gekomen zijn en wisselen uit. Tevens aanvullende adviezen en evt. aanvullende
training/oefening.
Prijs: € 250 ( inclusief btw) koffie, thee, fris en versnapering. Bij keuze hele dag lunch
inbegrepen.
Cursus en oefenmateriaal inbegrepen.
Alle trainingen, oefeningen en testen, vinden plaats op locatie Nieuwegein.
Behoudens op aanvraag de exposures en Den Bosch winkels

Wil je een combi- sessie factuur op agb code ,overleg dan even naar de prijs. Deze kan je per
factuur dan declareren. Je moet hiervoor wel aanvullend verzekerd zijn en niet bij de agis
vgz zilverenkruis- achmea,of izz verzekerd zijn. Deze vergoedden mijn agb niet!
Nu we weer in nieuwe jaar zitten, kijk dan of je verzekering code 90 vergoedden.

