Stichting Spiritcentrum De Zon
ACTIVITEITEN AGENDA 2018
Heb je interesse in onze activiteiten, meld je dan aan en
stuur een mailtje naar infospiritcentrum@gmail.com
vermeld de activiteit en je naam.
AUGUSTUS:

14 - workshop Mandala tekenen - € 15,00 incl. mat.
min. 2 pers.
17 - her-inwijding Tera Mai - VOL
18 - workshop Intuïtief met pastelkrijt - VOL
incl. gebruik materialen en papier.

Zet in je agenda!!
Openbare
paranormale
avonden in
Dordrecht
23 augustus:
Corrie Burgoyne
bloem lezen

21 - cursus mandala tekenen - 6e les VOL

——————

23 - openbare paranormale avond te Dordrecht (zie >>>>

25 oktober:

28 - geleide meditatie - € 10.00
30 - cursus Mandala tekenen - 6 lessen € 95,00
incl. gebruik materialen en papier. (start min. 4 pers)
Data: aug 30 sept 06-20 okt 04-18 nov 01
SEPTEMBER:

05 - Simon geeft consulten avondbeurs Breda
18 - Geleide meditatie - € 10,00
22 - workshop intuïtief met pastelkrijt - € 20,00 incl. mat.

25 - Reiki / Seichem oefenavond - € 7,50
Nog nader te bepalen data:
CURSUSSEN:
Intuïtieve ontwikkeling 1 - 8 lessen van 3 uur - € 175,00
min. 4 personen. Data kan in overleg … dus meld je aan
en doe mee
Helen met Cartouche - 15 lessen - € 255,00 p.p.
incl.kaarten max. 4 personen.

Voetreflex - 10 lessen - € 250,00 - incl.certificaat en
werkboek - min. 2 personen
Inwijding Reiki 1 - 2 - 3 / Seichem 1 - 2 - 3 (prijzen op
de site) ook individueel
Meer informatie over de activiteiten kunt u vinden op:
www.spiritcentrum.nl of
www.reikiseichemcentrumsimon.nl

Antoinette Soer
Regressie,
Gids ontmoeten en
waarnemingen
——————
13 december
Riet Schillemans

Kerstsfeer
——————
Bij reservering zijn
de kosten € 8,50

Wil je vast
reserveren, mail
ons dan je naam en
aantal personen en
welke avond.
Meer info op de site!

Wist u dat:
Zet in je agenda!!

Beurzen:
___________________
02 september:
Tafeltennisvereniging
Dordrecht
——————
07 oktober:
Wijkcentrum Xiejezo
Zwijndrecht
——————
12 oktober:
Wijkcentrum De Brug
Schiedam
——————
17 november:
Denksportcentrum
Papendrecht
Bij u in de organisatie

——————

Adres bedrijf 1
Adresregel 2
Adresregel 3
Adresregel 3

De toegang op onze
beurzen is altijd
Telefoonnr.: 555-555-5555
GRATIS
Faxnr.: 555-555-5555
E-mailadres:
iemand@voorbeeld.com

Meer info op de site!

* Wij Encaustic Art materialen verkopen?
(voor was tekenen)
Encaustic Art is een heerlijke ontspannen manier
om bezig te zijn op een creatieve manier. Strijken
op deze manier is wel leuk.
In oktober plannen wij weer een workshop dus
let op de agenda
Ben je al bekend met de Encaustic en heb je
materialen nodig, kijk dan in onze webwinkel.
Wat er niet is kunnen we bestellen.
https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/dezon/
————————————

* Als u spirituele boeken heeft die u weg doet?
Wij ze kunnen voor de stichting goed gebruiken.
————————————

*

De Plint in Dordrecht heet nu De Tromptuin.
De locatie van onze openbare paranormale
avonden en beurzen.
————————————

*

Wij 3 jaar een stichting zijn … nog 2 jaar te
gaan voor een klein feestje.
————————————

*

Je altijd kunt mailen, bellen of ons aanspreken
op de avonden/beurzen!
————————————
TOT ZIENS
bij onze activiteiten

www.dezon2010.nl
Simon: 06 55751796
Aaltje: 078 7519548

Het centrum voor ontwikkeling en bewustwording

