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Wij leven allen in een tijd, waarin wij ons bewust kunnen worden van de
grote mogelijkheden van de mens. Het is eveneens een tijd, waarin steeds
meer mensen zich bewust worden van hun (hoog)gevoeligheid en daardoor
moeite hebben om goed met zichzelf en hun omgeving om te gaan.
Dikwijls spelen dezelfde patronen al vanaf de vroege jeugd een rol, zonder
dat voldoende inzicht in deze patronen is ontstaan. Het is echter mogelijk,
om deze (hoog)gevoeligheid als kracht te gaan gebruiken.
Dit betekent, dat wanneer wij hier beter mee willen leren omgaan, wij ons
bewust moeten worden van de onverbrekelijke samenhang tussen lichaam,
ziel en geest.
De school beoogt met haar opleiding de bewustwording van ingeschapen
hogere vermogens te bewerkstelligen en helpt cursisten deze meester te
worden. Denk aan aanvoelingsvermogen, heldervoelendheid,
helderziendheid en helder weten.
De opleiding heeft een nieuwe vorm gekregen zodat de studenten in een
kortere tijd hun certificaat kunnen behalen en geen twee jaar bezig hoeven
te zijn. Na de 1e module, wat één compleet lesjaar van 9 maanden
behelst, zowel praktisch als theoretisch, krijgt men een Getuigschrift deel
1 verstrekt.
Cursisten die na de eerste module van 18 lessen tot de conclusie zijn
gekomen dat zij het beroep van energetisch therapeut willen gaan
uitoefenen, krijgen een tweede module van 9 lessen aangeboden waarin
ook het energetiseren (het belevendigen van de chakra’s) aan bod komt.
Na de tweede module, waarin voornamelijk het werken met energie wordt
beoefend en het energetiseren (een unieke methode om chakra’s te
ontdoen van opgeslagen trauma’s) wordt een compleet Certificaat
verstrekt. Ook wordt in deze module, een aantal dagdelen, les gegeven in
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Anatomie/Fysiologie door Merel Kühbauch, onze docent voor dit
onderdeel. Deze derde module duurt 4 maanden en is geen verplichte
module. Al met al kan je je Certificaat behalen in 11 maanden.
Ook individuele begeleiding behoort tot de mogelijkheden. Aan het eind
van de opleiding ben je dan in staat dit beroep zelfstandig uit te oefenen,
ofwel als aanvullende therapie in eigen beroep aan te wenden.
Aan de voltooide opleiding is het Certificaat verbonden, dat wordt
uitgereikt aan diegenen die het examen ‘werken met energie’ en
(eventueel) het tentamen Anatomie/Fysiologie met goed gevolg hebben
afgelegd en de werkopdracht over de 1e syllabus (die thuis gemaakt kan
worden) hebben ingeleverd.
De opleiding zal ook mensen aanspreken die hun leven een positieve
wending willen geven maar niet streven naar het certificaat. Deelname aan
de eerste module van de opleiding houdt dus niet de verplichting in, dat
men ook deelneemt aan het tweede module en/of het examen!

Dreamtime healing concert
Eén van de vele activiteiten binnen de School.
2

Toelatingseisen
De opleiding is geschikt voor iedereen die van goede wil is en over gezond
verstand beschikt. Van de student wordt wel verwacht, dat hij/zij een
duidelijke motivatie heeft voor de opleiding en de bereidheid heeft zich
actief in te zetten voor het groepsproces.
N.B. De opleiding vindt plaats in Egmond-Binnen (onder Alkmaar, boven
Amsterdam). Gratis parkeren.

Ontwikkeling van de Intuïtie
Het werken met universele energie, een onderdeel van de opleiding, is een
prachtige manier om de overeenkomst te gaan begrijpen tussen onze
aandoeningen, ons emotionele leven en ons denken.
Wij zullen tot de ontdekking komen, dat wij in staat zijn ons te verbinden
met de oneindige levensenergie en zodoende onze levensomstandigheden
kunnen wijzigen. Wij zullen dan eveneens tot het besef komen, dat we in
staat zijn om helende energie aan anderen over te dragen door middel van
handoplegging. Dit is een werkwijze die al zo oud is als de aarde zelf.
Dit betekent dat men niet alleen helende energie overbrengt via
handoplegging, maar dat zowel de cliënt als de behandelaar de
overeenkomst gaan begrijpen tussen de aandoening en het emotionele
leven. Op geestelijk niveau werken betekent dat men egoloos kan werken
vanuit de intuïtie.
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Duur van de opleiding: 1ste module 18 lessen – 9 maanden
Module 1: Werken met Energie 1
Tijdsduur: 18 lesdagen. Om de twee weken 1 lesdag met uitzondering van
de decembermaand.
• Uitleg over de chakra’s in verband met de ontwikkelingsfasen en
levensthema’s van de mens
• Meditaties gericht op het vrijmaken en harmoniseren van de ervaringen uit het
verleden.
• Leren werken met energie
• Omgaan met hoog gevoeligheid
• Bespreking van de literatuur waarvan uittreksels in de syllabus staan.
Voor meer informatie zie de beschrijving van module 1 op pagina 5.

Module 2: Werken met Energie 2
Tijdsduur: 9 dagen. Om de twee weken 1 lesdag
• Energetiseren van de chakra’s
• Vervolg op het werken met energie
• Bespreken van ziekte beelden, 2 dagdelen waar je cliënten mag/kan
behandelen
• Een aantal dagdelen les in Anatomie/Fysiologie door Merel Kühbauch, onze
docent voor dit onderdeel
Voor meer informatie zie de beschrijving van module 2 op pagina 9.

Huiswerk
Het huiswerk bestaat uit het bestuderen van de syllabus en een
werkopdracht die thuis gemaakt kan worden. Dit betreft de 1e module.
Voor de tweede module (9 lessen) bestaat het huiswerk eventueel (indien
er geen vrijstelling voor gegeven is) uit het bestuderen van de syllabus
Anatomie/Fysiologie die bij deze module wordt verstrekt.
N.B. • Vrijstelling voor Anatomie/Fysiologie geldt voor diegenen die
kunnen aantonen dat zij dit vak al elders hebben behaald.
• De lessen in de grondbeginselen van de Anatomie/Fysiologie
vinden plaats op een aantal dagdelen tijdens reguliere cursusdagen.
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Module1: Werken met Energie
bevat o.a. de volgende onderdelen:

• Het waarnemen en begrijpen van de structuur van de aura
Wij zijn méér dan ons grofstoffelijk lichaam. Om ons heen hebben wij
fijnstoffelijke lichamen waarvan wij dikwijls het belang onderschatten.
Wij kunnen deze subtielere lichamen waarnemen met onze handen en
leren begrijpen, energetisch beïnvloeden en harmoniseren.
• Het overbrengen van helende energie
Een prachtige manier om energie gewaar te worden is het tevoorschijn
roepen van het vermogen tot heldervoelen. Als instrument hebben we
hiervoor slechts onze handen nodig. Je zult ervaren dat het mogelijk is om
de energievelden van een ander mens positief te beïnvloeden en universele
helende energie over te dragen, ook op afstand!
• Endocriene klieren pendanten van de chakra’s: functie en werking
Om de werking van deze klieren te stimuleren doen we een aantal
levendige oefeningen, waarbij we ons lichaam en onze stem gebruiken. De
oefeningen zijn gemakkelijk te leren en geven bij regelmatige toepassing
prachtige resultaten.
• De werking van de chakra's in verband met het dagelijks leven
Gedurende de opleiding worden alle chakra's met hun bijbehorende
endocriene klieren en hun werking behandeld. Ons lichamelijk en
geestelijk welzijn hangt af van het op de juiste manier functioneren van de
chakra’s en de bijbehorende klieren. De bedoeling is dat chakra’s als
energetische krachtstromen realiteit worden in ons leven. Daarom doen we
bij elk chakra een bijbehorende levendige meditatie die energetisch werkt
op dat chakra en lichaam en geest in hernieuwd evenwicht brengt.
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• Oud-Perzische concentratie- en visualisatieoefeningen
Dit zijn oefeningen voor de bewustwording van hogere vermogens:
Helderzien, helderweten, helderhoren, helderruiken, telepathie,
aanvoelingsvermogen en de intuïtie. Deze oefeningen vereisen geen
bijzondere houding van het lichaam.
Tijdens de concentratie- en visualisatieoefeningen leer je op een unieke
manier werken met de genezende kracht van kleuren.
• Levendige meditaties
9 Maanden lang doen we actieve meditaties waarbij je de gelegenheid
krijgt oud zeer op te ruimen en lichaam, ziel en geest in evenwicht te
brengen.
• Biografie
Bij elk chakra hoort een levensfase. We bespreken de eerste drie
leeftijdsfasen (dus van 0 tot 21 jaar). Dit is een genezend proces dat
dikwijls leidt tot het kunnen loslaten van (traumatische) gebeurtenissen uit
zo’n fase.
• Verfijning, toepassing en bewustwording
Meditaties, concentratie- en visualisatieoefeningen en klinker zingen.
In mantra’s en andere spirituele teksten staan de klinkers centraal. Elke
klinker heeft een specifieke betekenis. Het is mogelijk om de energie van
een klinker te ervaren. We zingen mantra’s en klinkers op een bepaalde
manier om de schildklier en de resonantieplekken in ons lichaam te
stimuleren en daardoor ook het chakrasysteem van energie te voorzien.
• Meditaties op de grondtoon van de planeten
Alle planeten hebben een grondtoon die hoorbaar gemaakt kan worden.
We proberen in contact te komen met het wezen van een planeet en

daardoor met onszelf. Alle planeten zitten in ons. Denk aan je
horoscoop.
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• Bespreking van de ‘rode draad’
Doel van deze bespreking is vat te krijgen op de belemmeringen en
struikelblokken die wij bij herhaling tegenkomen in ons leven en te leren
inzien dat deze ons uiteindelijk naar onze bestemming leiden.
• De structuur van het onbewuste
Wat verstaan wij onder het onbewuste? Hoe krijgen wij toegang tot dit
reservoir? Over onze projecties, onze schaduw en onze dromen. Wat
behelst het Individuatieproces? De zienswijze van Carl Gustav Jung.
• Psychische achtergrond van kwalen en hun symptomen
Een deel van de verplichte literatuur wordt uitgebreid besproken. Op
verschillende dagen worden er werkgroepjes gevormd en thema’s
uitgewerkt waarna evaluatie met de gehele groep volgt. De thema’s die
behandeld worden tijdens dit jaar concentreren zich op de invloed van de
ouders in ons leven, verouderde gedachten- en gedragspatronen, de
manieren waarop wij onze omgeving manipuleren of door onze omgeving
gemanipuleerd worden en de overeenkomst/analogie tussen lichamelijke
aandoeningen en emotionele achtergronden.
• Bespreking van ons levensdoel
Hoe staan wij in het leven? Wat willen wij?
• Analogisch denken
Het leren denken in analogieën betekent het ontdekken van de samenhang
tussen lichaam, ziel en geest en de omstandigheden.
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• Een individuele sessie met de opleidingsdocente
Het is mogelijk om tussentijds via individuele consulten, tegen
gereduceerd tarief, hulp te krijgen van de opleidingsdocente. Tijdens dit
consult wordt duidelijk waar je nog meer hulp nodig hebt in het werken
met energie. Indien nodig wordt adviserend opgetreden. Je krijgt dus
individuele begeleiding bij het leren werken met energie. Het consult duurt
ca. 1½ uur, kosten €50,-.
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Module 2: Werken met Energie

bevat energetiseren, meditaties en gericht werken met energie.
• Verfijning van het werken met energie
Dit houdt in dat je leert vanuit de intuïtie te werken. Samen met het begrip
van de psychische correspondentie van kwalen, levert dit een geheel
nieuwe werkwijze op.
• Het energetiseren van de chakra’s
Energetische activering van de chakra’s is een unieke behandelmethode
waarbij eventuele trauma’s uit het verleden op een liefdevolle manier
losgeweekt worden en vervolgens verwerkt kunnen worden. Dit is zowel
voor de cliënt als voor de behandelaar een actief proces.
• Vervolg op het werken met energie
Niet elk ziekteverschijnsel kan op dezelfde manier behandeld worden.
Uitleg over deze ziektebeelden en hoe ze te behandelen.
• Praktijkdagen met cliënten
Op twee van de lesdagen worden er een aantal cliënten uitgenodigd
waarvan je er één een volledig consult geeft. Op deze manier kom je aan
de weet in hoeverre je thans in staat bent invloed uit te oefenen op een
disharmonisch patroon bij een ander mens.
• Behandeling ziektebeelden
• Vervolg energetiseren
• Magnetiseren
• Meditaties
• Informatie over de beroepsethiek
• Richtlijnen voor het opzetten van een praktijk
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Duur en prijs van de opleiding
1e module:
2e module:

18 lesdagen van 10:45-16:15 uur
9 lesdagen van 10:15-16:15 uur

Maximaal 12 deelnemers per groep.
Plaats: Luilaantje 51, 1935 BV Egmond-Binnen (onder Alkmaar, boven
Amsterdam).
Prijs:
1e module: € 2160
Mag in twee keer betaald worden. Je kan ook gebruik maken van de
betalingsregeling.
Prijs:
2e module: € 1080
Betalingsregeling mogelijk.
Bij de prijs van de 1e module is een syllabus inbegrepen, een CD of USBstick met melodieën voor de endocriene klieroefeningen en een DVD met
een totale behandeling. De tweede module krijgt een syllabus
Anatomie/Fysiologie
De 1e en de 2e module kunnen afzonderlijk betaald worden!
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Voorwaarden
Tegelijk met de definitieve aanmelding voor de 1e en/of 2e module dient
men een aanbetaling te doen van € 540,- bij inschrijving en drie weken
voor aanvang van de opleiding het restant.
Of bij gebruik van de betalingsregeling maak je de aanbetaling t.w. €540,over en de tweede aanbetaling voor 15 december 2021, en dan €60,- per
les. Ook bij een gemiste les blijf je de betaling schuldig.
Men kan ook kiezen het gehele bedrag bij inschrijving van € 2160,- te
betalen.
NL 63 INGB 000 5559217
t.n.v. P.J. de Jong-Adelaar
Luilaantje 51, 1935 BV Egmond-Binnen
N.B. De aanbetaling kan men uiteraard van de totaalprijs aftrekken!
Na ontvangst van de aanbetaling volgt een bevestiging van deelname.

Annulering
Wanneer men vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 10e dag voor het begin
van de opleiding annuleert wordt 10% van het opleidingsgeld in rekening
gebracht.
Wanneer men vanaf de 10e dag (inclusief) voor het begin van de opleiding
annuleert wordt 50% van het opleidingsbedrag in rekening gebracht.
Wanneer men vanaf de 3e dag (inclusief) voor het begin van de opleiding
annuleert wordt het gehele opleidingsgeld in rekening gebracht.
Let op: na aanvang van de opleiding wordt onder geen enkele voorwaarde
geld geretourneerd!
N.B. De docent behoudt zich het recht voor iemand van de opleiding te
verwijderen die een dermate storend gedrag vertoont dat werken met
diegene onmogelijk wordt.
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Betalingsmogelijkheden
Er zijn naast volledige betaling ineens, de volgende alternatieve
betalingsmogelijkheden:
1. Bij inschrijving dient € 540,- aanbetaald te worden. Vervolgens betaalt
men dan per les € 60,-. De 2e aanbetaling dient vóór 15 december 2021
voldaan te zijn. In totaal bedraagt dit de gehele cursusprijs van € 2160,-.
2. Er mag op afspraak een persoonlijke betalingsregeling getroffen worden
met Paula Adelaar (paulaadelaar@hotmail.com of 06-50745491).
3. Ook wanneer je gespreid betaalt blijf je het gehele opleidingsgeld
verschuldigd. Ook wanneer je tussentijds met de opleiding stopt of een les
niet aanwezig bent.
4. Na ontvangst van de betaling ontvang je een bevestiging van deelname.
5. Het staat je natuurlijk vrij om je voor module 1 en 2 direct in te
schrijven en het gehele cursusbedrag over te maken.

De prijzen zijn geldig voor het opleidingsjaar 2021/2022.

NL 63 INGB 000 5559217
t.n.v. P.J. de Jong-Adelaar
Luilaantje 51, 1935 BV Egmond-Binnen
N.B. De opleiding is vrij gesteld van BTW betaling.
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Algemene opmerkingen
Het examen bestaat uit twee onderdelen:
• Een praktijkexamen (duur ± 2 uur, kosten € 50,-) in module 2.
• (Eventueel) het tentamen Anatomie/Fysiologie in module 2.

Vrijstelling voor Anatomie/Fysiologie is in overleg mogelijk.
De opleiding wordt door Paula Adelaar gegeven. Indien nodig met
medewerking van een assistent.
Plaats van de opleiding:
Luilaantje 51, 1935 BV Egmond-Binnen (onder Alkmaar, boven
Amsterdam). Gratis parkeren.
Openbaar vervoer: Per trein reis je naar station Alkmaar en vervolgens
reis je per bus naar Egmond-Binnen of je reist per trein naar station Heiloo
waar je door medecursisten met de auto kan worden opgehaald en
teruggebracht.
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Data
Oktober 2021 / juni 2022
Module 1
18 Zaterdagen van 10:45 tot 16:15:
2021:
2022:

30-10
08-01
02-04

13-11
22-01
16-04

27-11
05-02
30-04

11-12
19-02
14-05

05-03
28-05

19-03
09-06

De laatste twee lessen voor module 1 zullen in onderling overleg worden
toegevoegd.

Oktober 2022 / februari 2023
Module 2
9 Zaterdagen van 10:45 tot 16:15:
2022:
2023:

08-10
14-01

22-10
28-01

05-11
11-02

19-11

03-12

17-12
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De Wetten van het Al zullen aan bod komen in de 1e module
De Wetten van het Al zoals ze behandeld en met elkaar besproken worden
zijn:

Het principe van de Geest
Elk ‘Heelal’ is slechts ‘een gedachte’ in de eeuwige Geest. Het leven dat
de mens leidt, is een product van zijn eigen geest.

Het principe van het Corresponderende
Wetten en verschijnselen corresponderen met elkaar op alle niveaus van
het Bestaan. Begrijp je een kosmische wet op een lager niveau van het
Bestaan, dan is deze ook van toepassing op de Macrokosmos volgens de
wet: zo boven, zo beneden.

Het principe van de Vibraties
Alles vibreert. Alles is voortdurend in beweging. Als men zijn vibraties
verhoogt, verhoogt men zijn bewustzijn en stijgt men van niveau naar
niveau. De vraag is waarmee wij ons identificeren.

Het principe van de Polariteit
Heel het bestaan manifesteert zich in twee polen. Maar er is slechts een
gradueel verschil, zoals warm en koud. Ook ‘God’ heeft twee polen: Alles
en Niets.

Het principe van Oorzaak en Gevolg
De eerste Oorzaak is ‘GOD’. Dit principe houdt in: het totaal van
‘gevolgen’ van eerder geschapen ‘oorzaken’, het zgn. Karma.
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Het principe van het Geslacht
Op alle niveaus van het bestaan zijn mannelijke en vrouwelijke energieën
werkzaam. Op lichamelijk niveau in de seksualiteit. Op zielsniveau als Wil
en Verbeelding en op het Geestelijke niveau als het Scheppende en het
Ontvangende. Elk mannelijk element is in potentie aanwezig in het
vrouwelijke en omgekeerd. Alleen door beide elementen in de
persoonlijkheid te integreren kan men evolueren.

Het principe van het Evenwicht
Alles, heel het bestaan, is onderworpen aan dit principe: eb en vloed,
opkomst en verval, inademen en uitademen, schepping en verlossing.

Ontmoetingsdag oud-cursisten
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Opleiding tot Handlijnkundige/Chiromantist
Docent: Paula Adelaar
Als aanvulling op andere therapieën is deze opleiding van grote waarde. Je
kunt je voorstellen dat het in een consult met een cliënt heel dienstig is als
men bijvoorbeeld de invloed van de ouders (c.q. opvoeders) op het leven
van de cliënt kan interpreteren, waardoor het zelfbeeld verbetert zodat er
nieuwe inzichten kunnen ontstaan. Dit heeft een positieve inwerking op
lichamelijke en psychische aandoeningen!
Let op: Deze cursus zal plaatsvinden op aanvraag! Dus geef je op via de
mail dat je geïnteresseerd bent. Bij voldoende belangstelling wordt er
contact met je opgenomen.
Plaats: Luilaantje 51, 1935 BV Egmond-Binnen
Een gemiste les wordt op cd of per email aangeleverd.
Opgeven en info via: www.magnetiseren.org of bel op mail voor
informatie naar: paulaadelaar@hotmail.com
06-50745491
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Het Transformatiespel
Docent: Paula Adelaar
Het Transformatiespel is een spel waarbij je aan de weet komt wat je
belemmeringen zijn op je huidige levenspad of waarom het doel dat je
thans bereiken wilt stagneert. Dit kan van alles zijn, bijvoorbeeld werk,
partnerrelatie, familierelatie, verhuizing etc. Er wordt op 4 niveaus
gespeeld: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel, om je te helpen
belemmeringen duidelijk te krijgen voor jezelf. Daardoor ontstaan
inzichten die je helpen oude patronen los te laten.
Het spel kan met vier deelnemers gespeeld worden, maar vaak werk ik
individueel. Het voordeel daarvan is dat het spel sneller gaat, gemiddeld 3
tot 4 uur en dat je dan alleen met je eigen problematiek te maken hebt.
Het spel is destijds ontworpen in de Findhorncommune in Schotland, is
zeer de moeite waard en heeft al voor veel mensen verduidelijking in hun
leven gebracht.
Prijs:
Plaats:

€ 70,- per uur (max. €200,- totaal ook al spelen we 4 uur)
Luilaantje 51, 1935 BV Egmond-Binnen

Aanvragen en info via: paulaadelaar@hotmail.com
06-50745491
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Literatuurlijst

Dit is een literatuurlijst van waaruit gewerkt wordt. Van een aantal staan uittreksels in je
syllabus dus je hoeft de boeken niet perse aan te schaffen.

1. James Redfield: De Celestijnse Belofte
De negen inzichten uit de Celestijnse Belofte worden uitgereikt. Je hoeft
het boek dus niet te lezen als je dit niet wilt.
Uitg. De Boekerij, A'dam, ISBN 90-225-1810-8
2. Thorwald Dethlefsen: De zin van ziek zijn
Uitg. Ankh-Hermes, Deventer, ISBN 90-202-4998-3
Deel 1 en verder enkele nog op te geven hoofdstukken.
3. C.G. Jung: De mens en zijn symbolen
Samenvattingen worden uitgereikt. Kopen van het boek is geen vereiste.
Hoofdstuk 1: De benadering van het onbewuste
Hoofdstuk 3: Het individuatieproces
Uitg. Lemniscaat, Rotterdam, ISBN 90-6069-038-9
Aanbevolen maar niet verplichte literatuur:
• Verslaafd aan liefde, Jan Geurtz
• De kracht van het NU, Eckhart Tolle
• Een nieuwe aarde, Eckhart Tolle
• Bezielde kosmos, Ervin Laszlo
• Brengers van de dageraad, Barbara Marciniak
• Het Veld, Lynne McTaggart
• De Sleutel tot Zelf-Bevrijding, Christiane Beerlandt en haar andere boeken
zijn aanraders
• Genees U Zelf, Mellie Uyldert en haar andere boeken zijn aanraders
• Inwijding, Elisabeth Haich
• Water weet het antwoord, Masaru Emoto
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Schrijft in voor:

Inschrijfformulier 2021– 2022

o Module 1 op zaterdagen
o Module 2 op zaterdagen
o Module 1 & 2 op zaterdagen

Naam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode en woonplaats:
E-mail:
Telefoon:
Betaling:
o Ik heb het gehele bedrag voor de eerste module (€2160,-) gestort.
o Ik heb het inschrijfgeld voor de eerste module overgemaakt (€540,-). Drie
weken voor aanvang maak ik het restant van het cursusgeld over (€1620,-)
o Ik maak gebruik van de betalingsregeling. Ik zal €540,- storten bij inschrijving
en voor 15 december 2021 nogmaals €540,- storten. En vervolgens per les
€60,-

Rekeninggegevens:

NL63INGB0005559217
T.n.v. P.J. Adelaar
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Paula Adelaar - oprichtster van de School
Oprichtster van de School, samen met Arij de Jong in 1988. De
opleiding is in 1995 begonnen, nadat Arij en ik 7 jaar allerlei
ontwikkeling en bewustwordings cursussen hadden gegeven en ons
rijp vonden om een opleiding te geven. Sinds 2015 geef ik de
opleiding alleen, wel met behulp, af en toe, van de gastdocenten.
Wat ik ooit met Arij ben begonnen zet ik voort. Ik blijf het
geweldig vinden betrokken te mogen zijn bij de ontwikkeling en
groei van anderen. Ook het anderen leren overbrengen van de
helende energie blijft mijn passie. Ik oefen al 44 jaar een praktijk
uit als paranormaal/energetisch nieuwetijdtherapeut, waar ik als
spiritueel raadgeefster en behandelaar mensen probeer bij te staan zich bewust te
worden van zichzelf op hun weg naar genezing, zowel zielsmatig als fysiek. Laten
zien dat omstandigheden zich aanpassen aan jouw verandering, groei. Moed
ontwikkelen om stappen te zetten in je leven.
Dit gebeurt d.m.v. energieoverdracht en vooral gesprekken over het feit dat de meeste
mensen niet trouw zijn aan zichzelf. Samen kijken naar wat ze echt nodig hebben,
wie ze zijn en hoe ze daar kunnen geraken. Meer in balans en harmonie leven. Mooie
bewustwordingsgesprekken zijn dat vaak. Ik zie de mensen krachtiger worden en
zelfbewuster doordat ze o.a. meer contact met zichzelf krijgen. Het mooie is dat dan
de omstandigheden zich aanpassen aan hun verandering en groei.
Het energetisch behandelen ondersteunt enorm hun proces. Behalve de persoonlijke
consulten en de opleiding tot energetisch therapeut geef ik ook consulten en
cursussen handlezen met als doel zelfkennis en objectiviteit te vergroten. Het
geleerde kan aangewend worden in eigen leven en in een praktijk of als aanvulling in
een praktijk. D.m.v. het handlezen kom je van je oordelen, als je die nog hebt, af.
Prachtige karakter blauwdrukken, invloeden van het ouderlijk huis, jeugd, school.
Invloed van vader en moeder, biologische ouders of niet biologische ouders.
Bewustmakers die je pad kruizen duiden enz. enz. enz..
Ken uzelf, bijna onmisbare hulp bij het willen leven als bewust levend mens.
Arij de Jong - oprichter van de School
Was jarenlang werkzaam als leraar in het Middelbaar Onderwijs
en sinds 1988 als docent aan de School. Sinds 1988 worden er
cursussen gegeven. Uit deze activiteiten is in 1995 de School voor
Magnetiseren en Ontwikkeling van Hogere Vermogens geboren.
Arij is afgereisd naar het licht (december 2018).

21

Paula Adelaar
Luilaantje 51
1935 BV Egmond-Binnen
Telefoon praktijk 06-50745491
E-mail: paulaadelaar@hotmail.com
Website: www.magnetiseren.org
22

