NIEUWSBRIEF
STICHTING SPIRITCENTRUM DE ZON
HET CENTRUM VOOR ONTWIKKELING EN BEWUSTWORDING

Email: infospiritcentrum@gmail.com
www.dezon2010.nl / Tel: 0655751796

Hallo lieve mensen,
Het eind van 2019 nadert, de kerstdrukte is begonnen. Simon heeft nog een beurs in
Bergen op Zoom, daarna is het voor ons ook tijd om te relaxen tot half januari. Natuurlijk
moet er achter de schermen nog wel het e.e.a. gedaan worden.
We zijn al bezig geweest met het plannen van activiteiten die we u vast mede delen. Wilt
u aan een activiteit meedoen, neem dan contact op via bovenstaand email-adres en laat
het ons weten.
Alle activiteiten zijn in Alblasserdam tenzij anders vermeldt en meer informatie vindt u op
onze site’s. Aanmelden kan al voor alle activiteiten en is gewenst zodat wij er rekening
mee kunnen houden.

Activiteiten 2020
*

21 januari - Geleide meditatie – aanvang 20.00 uur tot 22.00 uur.

*

22 januari - workshop Mandala tekenen – aanvang 19.30 uur tot 21.30 uur materiaal
aanwezig

*

29 januari - workshop “Inwijding 3e oog” – aanvang 19.30 uur tot 21.30 u te Papendrecht
incl. Certificaat en werkbladen.

*

We gaan weer beginnen met de Medium avonden in de huiskamer, 1 keer per 2 maanden.
Op deze manier krijg je in een rustige, knusse, sfeervolle en huiselijke omgeving de
boodschappen die ze geven. We gaan uit van maximaal 10/12 personen per avond. Deze
avonden beginnen om 19.30 u en kosten € 19,50 p.p. per avond met gegarandeerde boodschap.
Er zijn al datums bekend, meer informatie op onze site.
De eerste avond is op 31 januari - Simon Wemmers met waarnemingen via Cartouche kaarten
U kunt zich weer aanmelden via ons email-adres met vermelding van de datum en de avond.

*

Vanaf februari geven we weer cursus Reiki Tera Mai en Seichem Tera Mai.
Bent u toe aan Reiki of Seichem, laat het ons weten en we plannen samen met u de datums.
Wilt u eerst meer informatie, neem dan contact met ons op. Ook individueel.

*

Eind januari, begin februari start de cursus Intuïtieve ontwikkeling 2. Mocht je de 1e cursus
bij ons gedaan hebben dan is het mogelijk om bij deze 2e cursus aan te sluiten. De data is in
overleg met de cursisten. Er zijn nog 2 plaatsen vrij. Meedoen .. meld je dan op tijd aan.

*

02 februari - Paranormale beurs in het Polderwiel te Dordrecht. Open van 11.00 – 17.00 u.
gratis entree en lezingen. De kosten van de consulten staan op de tafels van de
mediums. Bij de bar kunt u koffie/thee/broodjes gezond kopen.

*

08 februari - Bijenwas tekenen met strijkijzer en stylus – 13.30-16.00 uur materiaal
aanwezig

*

11 februari - Helende symbolen - 5 avonden - aanvang 19.30u te Papendrecht Datums: 11/18/25 febr / 10/17 mrt. Kosten € 50,00 totaal incl. kaarten,
werkboek en certificaat
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*

20 februari - cursus Intuïtieve ontwikkeling 1 - 8 lessen van 3 uur per avond.
Vaste datums: febr.20/mrt 05/12/19/ apr 02/09/16/30 mei 07 reserve datum.
Incl. certificaat en werkboek

*

27 februari - Eerste openbare paranormale avond van 2020 met Pim Smit in de Stoof te
Dordrecht. Bij reservering € 8,50 pp

*

01 maart - Simon is aanwezig op de paranormale beurs te Kaatsheuvel

*

08 maart - Paranormale beurs in Xiejezo te Zwijndrecht. Open van 11.00 – 17.00 uur

*

24 maart - Reiki oefenavond te Papendrecht – aanvang 19.30 uur

*

27 maart - Medium avond: Eugene en Peggy verzorgen een healing avond.

Natuurlijk blijven wij plannen dus houd onze sites in de gaten, ook voor eventuele
veranderingen.
www.spiritcentrum.nl en www.reikiseichemcentrumsimon.nl en www.dezon2010.nl

Mocht je meer willen weten neem dan contact met ons op.
Het mailadres / mobiele nummer / de site staan boven aan de brief.

Wij wensen u voor dit jaar hele fijne dagen en een
spetterend nieuw jaar met veel liefde, licht en kracht.

Warme groetjes van Aaltje en Simon

Graag tot ziens!!

