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Weekend Special for Mediumship and Healing
Fri 14 Sep 16.30 – Sun 16 Sep 16.00 | 2018
This popular weekend was the start of the mediumship
and healing courses at the Zwanenhof in 2010 and still, it is a
weekend not to be missed! Do you want to explore and deepen
your spirituality and mediumship and/or healing abilities during
this intensive but exciting weekend? This weekend is intended
in particular for those who are interested in spirituality and who
would like to discover and/or develop their mediumship in a
responsible way. The program is geared towards every level and
is therefore appropriate for both beginners and advanced mediumship students. In addition to following the course in your own
group there is also the possibility to follow combination lessons
in the form of tutorials or lectures.
There will be an abundance of personal attention in the
groups. It does not matter if you are a beginner or an advanced
medium; this weekend will help you to strengthen your spiritual
talent and to stretch yourself.
There will also be a special group for those who are interested
in ‘mediumistic healing’ or a combination group for those who
are looking for a combination of mediumship and healing. It is
possible to book a private sitting with one of the teachers (not
included) and also, a demonstration of mediumship is part of
the program. Please join us on this exciting weekend!

Dit populaire weekend was de start van de Mediumschap
en Healing trainingen in de Zwanenhof in 2010 en is nog steeds
een weekend dat je niet mag missen! Wil je je spiritualiteit
en Mediumschap en/of Healing vaardigheden verkennen en
verdiepen gedurende dit intensieve maar boeiende weekend? Dit
weekend is met name bedoeld voor mensen die geïnteresseerd
zijn in spiritualiteit en die hun mediumschap op een verantwoorde manier willen ontwikkelen en/of ontdekken. Het programma
wordt toegespitst op ieders niveau en is dus geschikt voor zowel
beginners als voor mensen met ervaring met mediumschap.
Behalve het volgen van de lessen in je eigen groep is er de
mogelijkheid om gezamenlijke lessen te volgen in de vorm van
een tutorial of een lezing.
In de groepen zal er veel persoonlijke aandacht zijn. Het maakt
niet uit of je een beginner bent of een ervaren medium, dit weekend zal je helpen om je spirituele gaven te versterken en jezelf te
stretchen.
Tevens zal er een speciale groep zijn voor mensen die vooral
geïnteresseerd zijn in Healing mediumschap of een combinatiegroep van mediumschap en healing. Het is mogelijk een
privéconsult te boeken bij een van de docenten (niet inbegrepen)
en tevens is een demonstratie Mediumschap onderdeel van het
programma. Kom ons vergezellen tijdens dit prachtige weekend!
Course organizers: Nicole de Haas
Teachers: Nicole de Haas & Sally Barnes | Level: Mixed Levels
Price: A 340,- B 365,- C 395,- D 445,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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