
 

 

Trance mediumschap is een prachtige 
vorm van mediumschap. Het is een 
sterkere vorm van meditatie. De basis, 
uitgangspunt voor iedere vorm van 
mediumschap. 

Een staat van bewustzijn waar we 
gedurende de dag mee te maken hebben. 
Het geeft je de mogelijkheid om te 
groeien vanuit je ziel. 

Ontdek hoe je de verborgen krachten van 
jouw geest kunt ontwikkelen en 
gebruiken. Voor jouw spirituele evolutie 
en persoonlijke groei is het beheersen en 
verder ontwikkelen van jouw bewustzijn. 
Je zelfvertrouwen te verhogen of om 
slechte gewoontes te veranderen, maak 
je het zelf veel moeilijker dan nodig als je 
dat enkel op het niveau van het 
waakbewustzijn doet. Toch is dat wat de 
meeste boeken en cursussen je leren. 

Kom los van elke beperking die werd 
geprogrammeerd door maatschappij, 
onderwijs of cultuur. Met enkel je 
bewustzijn te verruimen en te 
ontwikkelen, met energie te trainen, kun 
je jouw volledige potentie ontwikkelen.  

Het helpt je het bewuste deel van 
jezelf achter je te laten.  

Te mogen zijn wie je bent. 

 

Workshop 2019/20202 
daagse workshop Trance  

2 Daagse workshop trance 

Zaterdag 13 en zondag 14 april 2019  

Aanvang 10.00 uur tot 16.00 uur  

Avond van de ziel     

Vrijdagavond 24 en zaterdagavond  25 mei 2019  

Aanvang 19.30 uur- 22.15 uur  

  

Workshop trance 

Zaterdag 15 juni 

Aanvang 10.00 uur tot 16.00 uur 

Workshop trance 

Zaterdag 22 juni  

Aanvang 10.00 uur tot 16.00 uur 

    

2 daagse  workshop Eileen Davies 
(Engelstalig)   

Zaterdag 6 juli en zondag 7 juli   

Aanvang 10.00 uur tot 17.00 uur 

  

 

2 daagse trance workshop  met 
Scott Milligan (Engelstalig)  

Zaterdag 7 en zondag 8 september 

Aanvang 10.00 uur tot 17.00 uur. 

5 daagse workshop trance 

Dag 1 zaterdag 14 september, dag 2 
zaterdag 28 september, dag 3 
zaterdag 12 oktober, dag 4 zaterdag 
26 oktober, dag 5 zaterdag 9 
november. 

2 daagse workshop met Eileen 
Davies (Engelstalig) 

Zaterdag 23 en zondag 24 
november.        Aanvang 10.00 uur 
tot 17.00 uur 
 
3 Daagse Workshop trance 

Scott Milligan 

Zaterdag 1 februari, zondag 2 
februari en maandag 3 februari 
2020 

Plaats; Biezenmortel 

Trance  5 Daagse workshop 
Scott Milligan  

Zaterdag 28 November  tot en met 
woensdag 2 December 2020 

Plaats; Biezenmortel 

  

Alle cursussen worden gehouden 
in Herenboerderij de bunker. 

Incl. koffie/ thee en iets lekkers 

Voor meer info; jiwa@ziggo.nl  

                        Of www.jiwa.live  

 



 


