Stichting Universal Awakening introduceert een 1-jarige
opleiding

Esoterie
verdeeld over 20 dagen van 10.00 tot 17.00 uur
en start daarmee in januari 2019
De opleiding vindt plaats op respectievelijk:
• vrijdag
• zaterdag
• zondag

locatie Assen
locatie Apeldoorn
locatie Vught

‘de Kracht van Bewustwording’

De docent is Maurits Prins
Als Jungiaans psycholoog, pa-ragnost en filosoof heeft hij
40 jaar een praktijk gevoerd, maar hij is ook mysticus en
auteur van ‘Het bedrog van Rome’.
Zijn grootste kracht en ambitie is het beste uit iemand naar
boven te halen.

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:
• Oosterse kennis
• Yogi wijsheden
• Levenswijsheid
• Transformatie
• Intuïtie
• Bewustwording
• Zelfrealisatie
• Inzichten
• Meditatie
• Chakra healing
• Zelfkennis
• Gnosticisme
• Stof en onstof
• Het Zelf, het Zijn
• Androgynie

• Wijsheid en verbeeldingskracht
• De kosmische wetten
• Alchemistische verbindingen
• Ultieme wijsheden
• Onderscheidingsvermogen
• Persoonlijke transitie
• Hiëros Gamos (heilige verbinding)
• Driedimensionale verbinding
• Groeien in Licht en Liefde
Iedere groep zal uit maximaal 20 deelnemers bestaan.
Onze opleiding Esoterie is bestemd voor iedereen die
hiermee kennis wil maken. Er is geen bepaalde
vooropleiding vereist.
De lessen zijn zeker niet statisch, want het geheel bestaat
uit theorie en praktische oefeningen, gericht op geestelijke
groei en ontwikkeling.
Ook geschikt voor spirituele therapeuten, om hun eigen
bekwaam-heid nog meer te funderen.

Het totale pakket wordt u aangeboden voor € 2.520, - per
persoon;
dit is slechts € 18,- per uur.
Dit is inclusief lesmateriaal, BTW, uitgebreide lunch
(biologisch en vegetarisch), en gedurende de gehele dag
koffie, thee, water en frisdrank.

Spreiding van betaling, in maximaal 4 termijnen, behoort tot
de mogelijkheden (€ 630,- per kwartaal).

De opleiding start respectievelijk op 4, 5 en 6 januari 2019,
om de 14 dagen. Gelet op de feestdagen zit er een enkele
keer
3
weken
tussen.
Uitgezonderd
zijn
de
vakantiemaanden juli en augustus.
Wij hebben signalen ontvangen dat er grote belangstelling
bestaat voor dit onderwerp. Daarom adviseren wij u niet te
lang te wachten en op tijd aan te melden; dit graag vóór 1
juni 2018 per e-mail.

Voor informatie en/of aanmelding:
website : www.universalawakening.org
e-mail

: info@universalawakening.org

telefoon : 06–17 57 54 77

