Bekijk de webversie

Hemi-Sync®.nl
Workshops & Lezingen
met betrekking tot bewustzijn en/of andere
existentiële ervaringen.

Een greep uit geplande activiteiten in Nederland,
België én Italië.
De oogsttijd is aangebroken en de herfst lijkt begonnen; we kunnen terugkijken op een
prachtige zomer.
In de eerste helft van dit najaar zijn er weer verschillende lezingen, workshops en langere
programma's te volgen in Nederland en België waarin het bewustzijn in co-relatie onderzocht
kan worden.
Eind voorjaar 2019 willen Europese collega's het programma Shaman's Heart in
Italië organiseren, meer hierover verderop in deze nieuwsbrief.
Heeft u verder vragen over de techniek of de activiteiten neem dan gerust contact op met
hemisyncnederland@gmail.com (Nederland) of contact@focus34.com (België).
Deze informatie doorsturen mag natuurlijk ook.

Hemi-Sync Excursion Workshop (NL)
(outreach trainer Wouter Bosman)

Weekend 27/28 oktober 2018 :: 9.30 - ± 17.30u
Beleef de Excursion workshop van het Monroe Instituut en
ervaar wat de Hemi-Sync audiotechnologie voor jou kan
betekenen (max.aantal deelnemers 10).
Hemi-Sync is een beproefde technologie, gebaseerd op 40
jaar ervaring en research.Vele mensen hebben door de jaren
heen aangegeven positieve effecten te hebben ervaren waar
het gaat om hun persoonlijke ontwikkeling, hun gezondheid en
het ervaren van diepere staten van bewustzijn.
Na afloop kun je alles wat je geleerd hebt direct in de praktijk
brengen, ook zonder het gebruik van Hemi-Sync.
Een engelstalig overzicht van deze workshop vind je op de website van het Monroe Instituut.

Omdat deze workshop voor het eerst in Amsterdam gehouden wordt geldt er een
speciale introductie prijs van € 150 ! (incl. manual, koffie/thee/water/versnaperingen/lunch, certificaat /
waardebon twv. €200 voor toekomstige workshops)

Locatie: Amarelo, Brouwersgracht 270a, 1013HG, Amsterdam, NL (max. 10 deelnemers)

Voor informatie en aanmelding mail naar: wwbosman@gmail.com

Diverse lezingen in België & Nederland
(gecertificeerd trainer Rolf Nuyts & team)

Rolf Nuyts en zijn teamgenoten bespreken een waaier aan
bewustzijnsvormen, van dagdromen naar Lucid Dreaming tot
aan Bijna-Dood- en Buiten-Lichamelijke Ervaring en
toepassingen van de beheersing hiervan in het dagelijks
leven. Kosten en reserveringen verschillen per locatie, klik
hiervoor op de volgende links.
3 oktober 20.00u :: Remote Viewing, Lier, B
10 oktober 20.00u :: Mind over Matter, Lier, B
24 oktober 8.00-17.00u :: Introductie Workshop - De Natuurlijke Essentie, Middelburg, NL

Excursion Workshop (NL)
(gecertificeerd trainer Rolf Nuyts)

Weekend 6/7 oktober 2018 :: 9.00 - ± 17.30u
De Schaapshoeve, Schaapsdijkweg 20a, 5453 SE Langenboom (NL)

Wil jij verschillende bewustzijnsstaten persoonlijk ervaren?
Verlang je naar geestelijke en mentale rust?
Leef jij jouw leven of het leven dat anderen van je verwachten?
Het basis Outreach Programma is een weekend, de Excursion genoemd. Dit 2-daags avontuur
in verruimde staten van bewustzijn bevordert grondige relaxatie, diepgaande contemplatie,
verhoogde intuïtie en communicatie met het hogere zelf en verwante energieën.
Kosten €295
Online aanmelden via invulformulier

Gateway Voyage (B)
(gecertificeerd trainer Rolf Nuyts)

Zaterdag 13 - 19 oktober 2018 :: 9.00 - ± 17.30u
Koningsteen, Oxdonkstraat 168, Kapelle-op-den-Bos, 1880 België

Ervaar Robert Monroe’s originele programma dat aan de basis
ligt van zijn onderzoek van het menselijk bewustzijn.
Gedurende deze week leer je hoe je sneller, dieper en verder
in de verschillende dimensies van je bewustzijn kunt duiken.
Gebruik makend van de Hemi-Sync® audio technologie, ontdek je de kracht van je
hersenimpulsen op je bewustzijn, gedrag, gedachten en emoties ondersteund door de
interactiviteit in het programma en de gegenereerde groepsdynamiek. Deelnemers gaan met
een gevoel van 'lang en ver weg geweest te zijn' naar huis.
Kosten €2.195 (het EW-certificaat kan hier gebruikt worden)
Online aanmelden

Shaman's Heart Italië
(met Byron Metcalf, PhD & Karen Malik, MA)

25-30 mei óf 5-10 juni 2019, 6-daags programma
Corte Carezzabella, Rovigo-Venice, Italië

Collega's in Italië en Spanje zijn in de gelegenheid om het 6daagse Shaman's Heart programma, ontwikkeld door TMI
& Byron Metcalf, (trainer aan het TMI en bekend sjamaan /
muzikant) naar Europa/Italië te halen. Het zou een Europese
première betekenen voor max. 35 deelnemers per
programma.
De 6-daagse workshop integreert sjamaanse technieken met de hemi-sync technologie en is
voor iedereen toegankelijk; meer informatie vind je in dit uitgebreider document (Engels; ook om
te printen).
Ben je geïnteresseerd in deze workshop komend voorjaar stuur dan, op zo kort mogelijke
termijn een mailtje naar hemisyncnederland@gmail.com met in de onderwerp-regel “The
Shaman’s Heart: YES”.
Je ontvangt dan informatie en bij tijdige betaling een korting van €200; je betaalt dan
geen €1.650 maar €1.450 (d.i. voor de programmabegeleiding, overnachtingen obv 2/3-pers.kamer en alle
maaltijden).

We hopen je op één van deze gelegenheden te ontmoeten !
Meer gedetailleerde informatie mbt. geplande activiteiten in de Lage Landen.
Informatie over TMI-programma's globaal: monroeinstitute.org

Veel licht !
Leidi Haaijer
Wouter Bosman
Rolf Nuyts & team

Like Us & Stay Tuned

Twitter

hemi-sync.nl

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 hemisyncnederland@gmail.com toe aan uw adresboek.

