Bekijk de webversie

Hemi-Sync®.nl wordt

monroeinstitutebnl.org
meer hierover in deze nieuwsbrief

Van hemi-sync.nl naar monroeinstitutebnl.org !
In de afgelopen maanden hebben we een nieuwe gecertificeerde trainer mogen verwelkomen in
het nederlandstalige gebied voor o.a. de weekend workshops.
Gelieerd aan het Monroe Institute in Virginia (USA) leek het ons zinvol de samenwerking verder
uit te diepen wat resulteerde in een website waarin alle Hemi-Sync® workshops en
programma's in het nederlandstalige domein te vinden zijn.
Neem gerust eens een kijkje op onze nieuwe website !

monroeinstitutebnl.org
Via contact@monroeinstitutebnl.org kun je nu terecht met vragen over onze programma's &
workshops, aanmeldingen mbt de Hemi-Sync audiotechnologie.

Gateway Voyage (gecertificeerd trainer Rolf Nuyts)
Za./vrij. 8 - 14 juni 2019
5 dagen / 6 nachten
Koningsteen, Oxdonkstraat 168, 1880 Kapelle-op-den-Bos,
België

Ervaar Robert Monroe’s originele baanbrekende 5-daagse programma de Gateway Voyage.
De Gateway Voyage is een programma dat je in staat stelt om verder, dieper en sneller naar
verschillende lagen van je bewustzijn te gaan.
Met behulp van de Hemi-Sync audio technologie, word je geleidelijk naar diepere staten van
bewustzijn geleid – naar de herkenning dat je veel meer bent dan je fysieke lichaam.
Je ervaart de werking van Hemi-Sync en wordt getrained in meer bewust te zijn van je gedrag,
gedachten en emoties.
Kosten € 2.195 (incl. dag- en avondactiviteiten, professionele begeleiding, cursusmateriaal,
overnachting obv 2-persoonskamer, alle maaltijden, koffie/thee met versnaperingen tijdens
pauzes, CD)
Aanmelden via online formulier voor Kapelle-op-den-Bos.

Excursion Workshop België
(gecertificeerd trainer Rolf Nuyts)

Weekend 22 - 23 juni 2019
8.30 - ± 18.00u
Koningsteen
Oxdonkstraat 168, 1880 Kapelle-op-den-Bos, België
Meer controle over je algehele functioneren in de dagelijkse
hectiek? Leer in dit resultaat gerichte programma bewustzijnstoestanden herkennen en
toepassen zodat je diepe ontspanning, grotere alertheid of een scherpere focus op ieder
gewenst moment kunt bewerkstelligen.
Uitleg en uitwisseling in de groep (max. 10 deelnemers) ondersteunen opgedane ervaringen
gedurende een intens weekend.
Kosten €295
(cursus manual, koffie/thee/water/versnaperingen/lunch, certificaat / waardebon twv. €200 voor
een 5-daags programma, CD)
Aanmelden via het online contactformulier voor Kapelle-op-den-Bos.

Excursion Workshop Amsterdam (NL)
(gecertificeerd trainer Wouter Bosman)

Weekend 31 aug. - 1 sept. 2019
8.30 - ± 18.00u
Brouwersgracht 270 A, 1013HG Amsterdam, Nederland
Meer controle over je algehele functioneren in de dagelijkse
hectiek?
Leer in dit resultaat gerichte programma bewustzijnstoestanden herkennen en toepassen zodat
je diepe ontspanning, grotere alertheid of een scherpere focus op ieder gewenst moment kunt
bewerkstelligen.
Uitleg en uitwisseling in de groep (max. 10 deelnemers) ondersteunen opgedane ervaringen
gedurende een intens weekend.
Kosten €295
(cursus manual, koffie/thee/water/versnaperingen/lunch, certificaat / waardebon twv. €200 voor
een 5-daags programma, CD)
Aanmelden via het online contactformulier voor Amsterdam.

Lifeline (gecertificeerd trainer Rolf Nuyts)
Za./vrij. 5 - 11 okt. 2019
5 dagen / 6 nachten
Koningsteen, Oxdonkstraat 168, 1880 Kapelle-op-den-Bos, België

Lifeline is een krachtig programma waarin de Focus-levels 2327 verkend worden, bewustzijnstoestanden verbonden met het
leven na de dood - 'the afterlife state'.
Lifeline is een vervolgprogramma na de Gateway Voyage.
Meer informatie, kosten en inschrijving.

En er zijn nog meer programma's dus houdt de kalender in de gaten!
Voor verdere vragen of informatie, mail contact@monroeinstitutebnl.org
Meer informatie over TMI-programma's globaal: monroeinstitute.org

We kijken ernaar uit om je bij één van onze progamma-onderdelen (weer) te
ontmoeten,
Veel inspiratie !
Leidi Haaijer & Rolf Nuyts & Wouter Bosman

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 contact@monroeinstitutebnl.org toe aan uw adresboek.

