Mediumschap &Training Soulconnections
Durf de beste versie van jezelf te zijn

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Februari
2017
Meditatie CD
JA Eindelijk ..vol trots kan ik je
vertellen dat de Meditatie cd nu te
bestellen is.
Wil jij meer rust ervaren in het
dagelijkse leven?
Wil jij de verbinding met je eigen ziel
en de spirituele wereld versterken?
Wil jij kennis maken met jou Gids die
jou inspireert in het leven of in jou
mediumschap ?
Bestel de meditatie cd dan nu!
De medtaties worden begeleid met
muziek op de Ayasa Handpan
bespeeld door Kor Kuiper .
De CD kost 14,95 en de
verzendkosten zijn 3,95
mail naar
Healingenvanspirit@gmail.com of
online via de website en betaal via
Paypal

Jaartraining
Mediumschap en
Persoonlijke
Ontwikkeling In
Enschede
In het najaar van 2017 zal er weer een
nieuwe groep starten .
Wil jij een stap vooruit maken in je
spirituele ontwikkeling,Mediumschap
en persoonlijke ontwikkeling gaat hand
in hand ..
Hoe beter jij jezelf kent en hoe beter jij
in balans bent ,des te beter kan jij een
kanaal zijn voor de spirituele wereld.
Deze jaartraining zal gestoefd zijn op
de Engelse methodiek mediumschap.
Aan bod komt :
wie ben jij
Jij en jou ziel
Aura's
Healing
Gidsen
Contact met Overleden
Psygometrie
wie ben jij
Mediumschap en creativiteit en Art
Filosofie van de spirituele wereld
Kennismaking met Trance
mediumschap
10 lessen van 10 tot 16:00 ,de kosten
zijn 595 Euro en kunnen per maand
betaald worden.
wil je meer info of wil jij die stap maken
meld je dan aan
Info:daniellenijhuis@gmail.com

Demonstratie
Mediumschap met Spirit
Portretten In Nijmegen
14 april 2017
Op 14 april 2017 geef ik samen met
Spirit Artist Dorethe Albers in Nijmegen
een Demonstratie Mediumschap met
Spirit Portretten.
Deze avond zullen wij een brug
bouwen tussen de twee werelden En
u bewijzen dat uw dierbare nog steeds
om u heen zijn.
Danielle zal de vertaler van u dierbare
zijn en Dorethe zal Live tijdens de
Demonstratie uw dierbare weer een
gezicht geven.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u Daniellenijhuis@gmail.com toe aan uw adresboek.

