
 
 
 
 
 

                                           PARABASIC 
                                                 Centrum voor spiritueel bewustzijn 

 

 
Organiseert de „interactieve‟ cursus  

spirituele bewustwording deel I. 
 

Verzorgd door Ria Groothuijse & Monique van Eijden  
 

In samenwerking met QI Amersfoort 
 

 

Cursus spirituele bewustwording, deel I 
De cursus is voor diegene die zoeken naar een manier om hun spiritualiteit te 
(her)ontdekken en dit verder willen ontwikkelen. Dit zal een positieve bijdrage leveren 
 tot je persoonlijke en geestelijke groei. De cursus start- en sluit altijd met een korte 
meditatie. 
 
De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten  
15/09/2011  - Introductie docenten, voorstellen medecursisten. Doel van de cursus,  
   leren afschermen, sluiten en of openen van de chakra‟s, etc.. 
29/09/2011  - Geleide meditatie na de pauze kringgesprek. 
13/10/2011  - Praktijkavond; psychometrie d.m.v. zelf meegebracht voorwerp of foto  

 (voorwerp van een persoon die ouder is dan 16 jaar).  
27/10/2011 - Geleide meditatie na de pauze kringgesprek. 
10/11/2011 - Praktijkavond Magnetiseren/Healing; bij mensen, dieren en planten,  

           hoe doe je dat? 
24/11/2011 - Aura activiteit waarnemen met meditatie; kleuren zien of beweging  
  waarnemen, een ieder ziet, voelt, ervaart dit op haar eigen wijze.  

(incl. tekenen/schrijven). 
 
Kosten deelname: Cursus spirituele bewustwording € 99,00 
 
Aanvang: 20:00 tot 22:00 uur, welkom vanaf 19:30 uur 
 
Pauze: 21:00 uur, inclusief koffie en thee (én iets lekkers) 
 
Locatie: QI (naast de Kwantum) Amsterdamseweg 43A, 3812 RP Amersfoort 
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Inschrijven voor de cursus kan tot 1 augustus 2011!! 
 
Geef je op via info@parabasic.nl onder vermelding van je;  
Naam, Adres, Postcode,  Woonplaats, Telefoon / GSM, e-mail adres. 
 
Betaling: Na inschrijving ontvang je een bevestiging van inschrijving met het 
bankrekeningnummer. Contant betalen kan ook vermeldt dit wel bij je inschrijving  
(het gehele bedrag dan voldoen op de 1e cursusdag). 
 
In verband met de kosten voor de zaalhuur wordt er geen restitutie verleend  
bij het niet (verder-) volgen van de cursus. 
 
Aanvang: 20:00 tot 22:00 uur, welkom vanaf 19:30 uur 
 
Pauze: 21:00 uur, inclusief koffie en thee  
 
Locatie: QI (naast de Kwantum) Amsterdamseweg 43A, 3812 RP Amersfoort 

 
Ps: Cursus spirituele bewustwording, deel II, start in 2012!! 

 

 
*Je bent natuurlijk ook van harte welkom op: 
 
9 juni 2011   - Geleide meditatie  
 
30 juni 2011   - Korte meditatie en kringgesprek 
 
1 september 2011   - Ria Groothuijse bij Parapoort avondbeurs 
 
8 september 2011 - Geleide meditatie 
 
15 december 2011 - Korte meditatie en kringgesprek 
 
 
*Kosten voor het bijwonen is € 10,00 per avond inclusief koffie of thee. 
 
Welkom vanaf 19:30, aanvang 20:00 tot 22:00 uur.  
 
Locatie:  
QI (naast de Kwantum)  Amsterdamseweg 43A, 3812 RP Amersfoort 
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Praktijk voor: 
 Regressietherapie 

 Magnetiseren / Healing 

 Begeleiden in de laatste levensfase 

 Rouwverwerking 

 Berichten bij foto‟s van (overleden) dierbaren 

 Schonen van huizen/schuren/gebouwen etc. 
van beïnvloedingen door entiteiten, aardstralen of  
“oude” traumatische gebeurtenissen. 

 Huilbaby 

 Huisdieren met stress 
 

Begeleiden van Kinderen &  Ouders: 
 Ontwikkelingsgesprekken voor jongeren vanaf 15 jaar. Hoe de eerste stappen  

op het spirituele pad te bewandelen, leren over zelfbescherming, zin- en onzin  
leren onderscheiden.  

 Begeleiden van ouders met intuïtieve kinderen van 0 tot 15 jaar die graag hun 
ervaringen willen delen en willen leren omgaan met de gave van hun kind. 

 

Boeken van een:  
 Helderziend consult, 

dit houdt in dat we samen met jou gaan bepalen waar de klachten of geestelijke 
blokkades vandaan kunnen komen. 

 Workshop aurakleuren tekenen (min 6 personen): ontwikkelen van je eigen 
waarneming, incl. geleide meditatie.  

 Huiskamersessie o.a. (min 8 personen): spontane paranormale waarnemingen 
 
 

Contact: 
Heb je naar aanleiding van deze folder vragen neem dan contact op via de mail  
of bel ons. 
 
 
Ria Groothuijse  Monique van Eijden 
06 - 12 33 4503  06 - 44 15 1190 
ria@parabasic.nl  monique@parabasic.nl 
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