Michael Dawood
Praktijk voor Healing & Coaching

Basiscursus
‘Ontwikkel je intuïtieve vermogens’
5 lessen op zondag | data nader te bepalen
Centrum Zuiderlicht in Breda
Trouw blijven aan je intuïtieve ontwikkeling is een hele kunst. We kunnen door de maatschappij waarin we
leven het contact met ons innerlijk weten gemakkelijk kwijtraken. In deze sterk veranderende tijd is het
belangrijk om je intuïtie meer te ontwikkelen om zo op een dieper niveau te voelen en te weten wat er in
en om je heen gebeurt.
Doel
Deze cursus geeft je een basis om te leren vertrouwen op jezelf en je spirituele kwaliteiten, die ieder van ons
bezit. Je leert opnieuw om je eigen intuïtie te herkennen, de ruimte te geven en daarmee te werken.
Verder leer je hoe jouw energetisch systeem in elkaar zit en hoe ermee te werken.
Daarnaast leer jij je buitenzintuiglijke vermogens te gebruiken door middel van Intuïtie oefeningen en meditatie.
Theorie wordt afgewisseld met veel praktijkoefeningen.
Deze cursus is vooral praktisch opgezet. Je oefent met medecursisten. De groep bestaat uit max 10 personen.
Ik vind het belangrijk dat ik iedereen persoonlijke aandacht kan geven en hem of haar in zijn spirituele
ontwikkeling kan begeleiden. De cursus bestaat uit 5 lesdagen en is gemiddeld 1 keer in de maand op een
zondag van 10:00 tot 16:30 uur. Na afloop ontvang je een certificaat. Daarna kun je verder met de 5 daagse
vervolgcursus, uiteraard optioneel.
Ervaringen van eerdere deelnemers kun je lezen op de www.dawoodhealingencoaching.nl.
Na het volgen van deze cursus ben je in staat:
• Intuïtiever te handelen en bewuster te kiezen en te leven.
• Beter je buitenzintuiglijke vermogens te gebruiken door middel van Intuïtie oefeningen en meditatie.
• Zelf een reading/consult geven met foto’s: informatie over een persoon te begrijpen, lezen, 'ontvangen'.
• Voeding en energetisch herstel volgens de 5 elementen (Chinese geneeswijze).
• Jezelf energetisch beter te beschermen, aarden/gronden.
• De energie van verschillende voorwerpen te voelen en interpreteren.
• Meridianen (energiebanen in het lichaam) te begrijpen en de basistechnieken hiervan leren toepassen.
• Beter om te gaan met de begrippen reïncarnatie en karma, en inzicht te krijgen in mediumschap.
Lesdata
Locatie
Tijd
Kosten
Aanmelden

Zondagen data nader te bepalen
Centrum Zuiderlicht Breda
Van 10.00 tot 16.30 uur. Lunch zelf meenemen.
Het totale cursusbedrag voor 5 lesdagen is 400 euro.
(Gespreid betalen in 2 termijnen is mogelijk).
Graag bellen met Michael Dawood op 06 – 1000 10 67
of mail naar info@dawoodhealingencoaching.nl
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