Bekijk de webversie

Monroe Instituut
België Nederland
een liefdevol en levendig 2023 !

Wat staat er de komende maanden op de rol ?
Online bijeenkomsten, verschillende workshops en de 6-daagse Gateway Voyage; maar ook de
2-daagse workshops met Monroe Sound Science H-plus® om je nog te verdiepen en contact te
komen met je totale bewustzijn.

Remote viewing (online)
(gecertificeerd trainer Rolf Nuyts)

21 januari 2023 10.00 - 17.00u
Remote viewing (RV) is niets nieuws. Door alle tijden heen
zijn er bij allerlei volkeren steeds mensen geweest die
gebeurtenissen, plaatsen en personen ‘op afstand konden
zien’.
De eerste stappen voor de moderne variant van
helderziendheid - Remote Viewing - werden genomen door vooraanstaande wetenschappers en
onderzoekers zoals de botanicus J.B. Rhine, verbonden aan Duke University, de schrijver Upton
Sinclair en de Franse chemicus René Warcollier.
Tijdens deze workshop ga je zelf aan de slag met het Stargate-protocol om verschillende targets
zelf te “Remote Viewen” !
Kosten € 145

Informatie & aanmelden

Awakening
(gecertificeerd trainer Leidi Haaijer)

29 januari 2023 9.00u - 17.00u ONLINE
Oerkrachten, iedereen heeft ze. Gedurende deze dag ligt de
nadruk op deze (beter) te herkennen en te versterken. Het
gaat hier om jouw onderzoek hier bewuster in te worden en te leren van de ervaringen die
daarmee gepaard gaan.
Met behulp van de Hemi-Sync® geluidstechnologie kom je in de gelegenheid om boven
beperkende patronen en gewoontes uit te stijgen waar je beter in contact bent en blijft met jouw
diepere drijfveren.
(voor deze workshop is geen voorkennis nodig)
.

Aanmelden (2 pers. korting)

Monroe Community Meetings (MCM)
(georganiseerd door Hanneke Munsters - den Heeten)

Iedere laatste dinsdag van de maand
19.30 - 21.00u
De volgende dinsdagen (31 jan / 28 feb / 28 mrt) kun je weer
aansluiten bij de online bijeenkomsten; iedere avond met een
eigen onderwerp.
De avonden worden kostenloos aangeboden.
Wil je zelf iets aandragen neem dan contact op met
Hanneke.
Graag aanmelden voor de eerste keer daarna word je
automatisch op de hoogte gehouden.

Aanmelden

Personal Development Workshop
(online)
(gecertificeerd trainer Leidi Haaijer)

Weekend 4 & 5 februari 2023
Een workshop ter ondersteuning van persoonlijke
ontwikkeling; in de oefeningen krijg je handvatten aangereikt
om meer voldoening en plezier uit het leven te halen.
We begeven ons in de bewustzijnstoestand die Robert Monroe Focus 11 noemde waarin je leert
meer controle uit te oefenen op je zintuigen en hoe je beter in je natuurlijke balans kunt komen
en blijven.
De aangeleerde tools kun je tot in lengte van dagen in het dagelijks leven blijven toepassen.
Early birds vóór 8 jan 23:59u genieten een korting € 245 (normale prijs € 295).
Na deelname ontvang je een certificaat en een oefening.
Voorkennis
Je hebt reeds de (Monroe Online) Excursion Workshop, Exploring Consciousness Workshop of
de Gateway Voyage gevolgd.

Informatie & aanmelden

Exploring Consciousness (Excursion)
Workshop
(gecertificeerd trainer Rolf Nuyts)

Weekend 11 & 12 febr. 2023
Burgh-Haamstede (NL)
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.
Belangrijke persoonlijke inzichten zijn niet ongewoon tijdens een Excursion. Specifiek
ontwikkelde oefeningen gebaseerd op de Hemi-Sync® audio-geleide technologie, onderdeel
van Monroe Sound Science, vormen samen met een professionele begeleiding en
ondersteunende groepsgesprekken de basis van de workshop.
.

Informatie & aanmelden

Gateway Voyage
(gecertificeerd trainer Rolf Nuyts)

za. 25 febr. tot vrij. 3 mrt. (5 dagen / 6 nachten)
Kedichem (NL)
Ervaar Robert Monroe’s originele programma rond de
exploratie van het menselijk bewustzijn.
Gebruik makend van Monroe Sound Science / Hemi-Sync®
kom je geleidelijk in diepere staten van bewustzijn – naar de
herkenning dat je veel meer bent dan je fysieke lichaam.

Informatie & aanmelden

Inner Development Workshop (online)
(gecertificeerd trainer Leidi Haaijer)

Weekend 4 & 5 maart 2023
Deze workshop biedt je teechnieken om antwoorden te vinde
op grote levensvragen als:
Wat is mijn doel in het leven ? | Wat moet ik op dit moment
weten ? | Hoe weet ik dat ik op MIJN juiste pad zit ? | Wat gebeurt er bij mijn overgang ?
Een variatie aan Human Plus Acces Channel functiecodes passeren de revue die je
ondersteunen in het loslaten van beperkende patronen, je verhoogt je energie niveaus en je
creativiteit. Je leert je wensen te realiseren en innerlijke rust en geluk te ervaren.
Early birds vóór 12 febr. 23:59u genieten een korting € 245 (normale prijs € 295).
Na deelname ontvang je een certificaat en een oefening.
Voorkennis
Je hebt de Advanced Excursion Workshop - Personal Development gevolgd.

Informatie & aanmelden

Healing Development Workshop
(online)
(gecertificeerd trainer Leidi Haaijer)

Weekend 18 & 19 maart 2023
Ontwikkel en verbeter je helend vermogen; of je nu een
professional bent, therapeut of iemand die met uitdagingen te
maken heeft op het gebied van gezondheid. Maar ook als je
je gezondheid & vitaliteit op peil wilt houden biedt deze workshop mogelijkheden en technieken
die je helend vermogen ondersteunen.
Leer Human Plus® kennen om je (non)fysieke zintuigen te verbeteren; maak gebruik van je
hart-energie, vergroot en richt je energie om te genezen, verbeter je slaap en bevorder je
fysieke herstellingsvermogen.
Early birds vóór 19 febr. 23:59u genieten een korting € 245 (normale prijs € 295).
Na deelname ontvang je een certificaat en een oefening.
Voorkennis
Je hebt de Advanced Excursion Workshop - Personal Development gevolgd.

Informatie & aanmelden

Overzicht van alle activiteiten
Vragen stuur je naar monroeinstitutebnl@gmail.com
Meer MI-programma's globaal: monroeinstitute.org

Een groeizame start !

Like Us & Stay Tuned

Twitter

monroeinstitutebnl.org

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 monroeinstitutebnl@gmail.com toe aan uw adresboek.

