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Do you feel you need to take the next step in life to explore
that spiritual, intuitive part which is part of who you are? Have
you already done some training in your mediumschap? Do you
want to strengthen your mediumship and are you ready to take
that next step in your unfoldment? This course is designed for
all levels. Everyone can work according to their own knowledge
and abilities. Beginners can become acquainted with mediumship and with working with their own psychic faculties in a safe
environment. The more advanced students will be able to expand
their mediumistic skills under the experienced guidance of the
Arthur Findlay College teachers.

Deze training is ontwikkeld voor alle niveaus. Iedereen kan
werken naar eigen vermogen en kennis. Beginners worden meer
bekend met het mediumschap en met het werken met hun eigen
intuïtieve vermogens in een veilige omgeving. De meer ervaren
studenten krijgen de mogelijkheid hun mediumschap te verdiepen en verbreden onder de ervaren begeleiding van docenten van
het Arthur Findlay College.

You will have the opportunity to discover and strengthen your
relationship with the Spirit World, building your confidence and
learning how to enhance your power. For those who are ready
to take that next step in public you will have opportunities to
explore and expand on public demonstrations, public speaking
and private sittings. Also healing and personal development have
their part within this week on all levels. The program is a variety
of lectures, demonstrations and meditations in the beautiful
chapel in De Zwanenhof. In addition there will be work in smaller
teaching groups with a lot of personal attention.

Je hebt de kans om je relatie met de spirituele wereld te
ontdekken en versterken, je zelfvertrouwen op te bouwen en te
leren hoe je je kracht en energie kunt verhogen. Voor diegenen
die publiekelijk werken of klaar zijn deze stap te nemen, zullen er
mogelijkheden gecreëerd worden om dit verder te ontwikkelen op
gebied van publieke demonstraties, spreken in het openbaar en
privéconsulten. Ook healing en persoonlijke ontwikkeling hebben
ieder een eigen aandeel in deze week. Het programma is een
variëteit aan lezingen, demonstraties, meditaties in de prachtige
kapel in de Zwanenhof. Daarnaast heb je les in je eigen kleinere
groep met veel persoonlijke aandacht. Je hebt deze week vooral
een heel interessant en dynamisch programma dat je de kans
geeft het beste te ontvangen van meer dan één docent in je eigen
kleinere groep!

You will have a very interesting and dynamic program which
allows you to get the best from more than one teacher in your
own small group! You can book private sittings (not included in
the price) with one of the teachers during this week. Also a trance
demonstration and a demonstration of mediumship will be part
of the program. Our aim is for you to take that next step in your
unfoldment and to be part of a week of knowledge, joy, challenge,
discovery and sharing in a beautiful and inspiring environment.

Je kunt tijdens de training een privéconsult boeken (niet inbegrepen) met een van de docenten gedurende de week. Ook zal er
tijdens de week een trance demonstratie en demonstratie mediumschap plaatsvinden. Ons doel voor jou is dat jij de volgende
stap in het ontvouwen van jouw mediumschap kunt maken en
deel kunt zijn van een week vol van kennis, plezier, uitdaging,
ontdekking en het samen delen in een prachtige en inspirerende
omgeving.

Heb je het gevoel dat je de volgende stap in je leven wilt
nemen om dat spirituele, intuïtieve deel dat onderdeel is van wie
jij bent, te verkennen? Heb je al ervaring op het gebied van mediumschap? Wil je je mediumschap versterken en ben je er klaar
voor om die volgende stap te nemen in je ontwikkeling?

Course organizers: Nicole de Haas | Teachers: Nicole de Haas,
Darren Brittain & Jackie Wright | Level: Mixed Levels
Price: A 595,- B 615,- C 645,- D 695,-

Retraitehuisweg 6
7625 SL Zenderen
info@zwanenhof.nl

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

T +31 [0] 74 265 95 25
F +31 [0] 74 265 95 30
www.zwanenhof.com
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