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Are you a seeker of spiritual truth? Do you have an open mind
and heart to learn more about yourself as an individual, about
altered states and physical mediumship?
This course is for those who are interested in developing
trance mediumship, or wish to find ways to strengthen their
connection to Spirit and to blend closer with the Spirit World.
Trance mediumship will help you in all aspects of spiritual
development and growth and will raise your standards of
mediumship. Also we will take a look at the various aspects of
physical mediumship.
This week will be a week of exploration. We will take a look
at the conscious and subconsious, help you to understand and
feel the dynamics of the power and we will take you into the field
of (trance)healing as well. Important to us is that we can guide
and support in you in finding that power of the soul that resides
within you!
Throughout the week there will be a dynamic, flexible program
so that you will get the best from all the teachers to help you
further in your development. The training is suitable for any level
of development.
During the week Nicole will share knowledge and experience in
physical mediumship, which is a specialist part of Mediumship.
Also, an experimental séance will be part of the program.

Also trance demonstrations as well as a demonstration of mediumship will be part of the program during the week. You can
book private consultations (not included in the price) with one
of the teachers during this week or book a consultation during
which your individual consciousness states are viewed and are
measured (EEG). Come and join us on a great course not to be
missed with the finest teachers in the field of trance and physical
mediumship. We are there for you to encourage and support you
on your own personal journey.

Ben jij een zoeker van de spirituele waarheid? Heb je een
open geest en hart om meer over jezelf te leren als een individu,
over veranderende staten van bewustzijn en fysiek mediumschap?
Deze training is voor jou als je geinteresseerd bent in het
ontwikkelen en ontdekken van trancemediumschap of op zoek
bent naar manieren om je verbinding met het grotere geheel en
de spirituele wereld te verstevigen. Trance mediumschap zal je
in alle aspecten van je spirituele ontwikkeling en groei helpen en
ook zal het bijdragen aan het verhogen van je mediumschapsstandaard. Deze week zullen we tevens diverse aspecten van
fysiek mediumschap bekijken en ervaren.

This week a lecture and a training day will be held in each
group concerning different states of consciousness and their
effect on the brain. Experiments will be done by measuring brain
waves via EEG; you will learn how to recognize the stages of
awareness and there will be a lot of practical exercise. All under
the watchful eye of a teacher who has a lot of expertise in this
field.
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Deze training wordt een week van verkennen en onderzoeken.
We zullen kijken naar de rol van ons bewustzijn en onderbewustzijn, je helpen de dynamiek van de kracht die nodig is voor
het werken met de spirituele wereld te begrijpen en te voelen.
Daarnaast nemen we je mee in het gebied van (trance)
healing. Voor ons als docenten is het belangrijk dat wij jou
kunnen begeleiden en helpen die kracht van de ziel in jezelf te
vinden en te ervaren!
Gedurende de week zal er een dynamisch, flexibel programma
zijn zodat je het beste kunt ontvangen van alle docenten om je
verder te helpen in je ontwikkeling. De training is geschikt voor
elk niveau van ontwikkeling.
Gedurende de week zal er een dynamisch, flexibel programma
zijn zodat je het beste kunt ontvangen van alle docenten om je
verder te helpen in je ontwikkeling. De training is geschikt voor
elk niveau van ontwikkeling.
Gedurende de week zal Nicole kennis en ervaring delen in het
fysiek mediumschap wat een specialistisch deel is van het
Mediumschap. Ook zal een experimentele séance deel uit
maken van het programma.
Deze week zal een lezing en lesdag in elke groep verzorgd
worden m.b.t.verschillende staten van bewust zijn en het effect
op de hersenen. Er zullen experimenten gedaan worden met
het meten van hersen golven via EEG, je leert hoe je de fasen
van bewustzijn kunt herkennen en er wordt veel praktisch mee
geoefend. Dit alles onder toeziend oog van een docent die veel
expertise heeft op dit gebied.

Ook zal er een trancedemonstratie zijn alsmede een demonstratie mediumschap. Je kunt een consult boeken (niet inclusief) bij een van de docenten gedurende de week of een consult
boeken waarbij individueel gekeken wordt naar jouw bewustzijns
staten en deze worden gemeten (EEG).
Kom en doe mee met deze geweldige training die je niet mag
missen, met de beste docenten in het veld van trance en fysiek
mediumschap.
Wij zijn er voor jou om je aan te moedigen en te begeleiden
op jouw eigen persoonlijke reis!

Course Organizer: Nicole de Haas
Teachers: Nicole de Haas, Libby Clarke, Suzanne Tempel
(Awakened Mind Coach)
Level: All Levels
A 595,- B 615,- C 645,- D 695,Especially for the international participants there is the possibility
to book for a pick-up service from Schiphol Airport in Amsterdam.
Price structure:
A Basic price without a room
B Based on shared triple room with toilet and shower
C Based on shared double room with shower and toilet or a
single room without shower and toilet (available in the
corridor)
D Based on single room with toilet and shower
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