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Alle openbare avonden worden gehouden in het Anker, Kamperfoelieweg 226,
1032 HW Amsterdam Noord. Tel: 020 6361701
Aanvang Openbare avonden 20.00 uur, de deur is vanaf 19.30 open
Parkeren is gratis
Workshops en cursussen in De Albatros, route zie blz.: 27
Voor alle activiteiten geldt: wijzigingen voorbehouden
Zie procedure voor inschrijving: het inschrijfformulier
Opzeggingen schriftelijk aan de penningmeester

Entree leden

€

Contributie Leden
Per jaar
€

2,50

47,-

Entree niet-leden

€

6,-

Huisgenootleden
Per jaar

€

23,50

Eenmalig inschrijfgeld € 3,Gironummer:
4071976

Alle vragen over prijzen of kosten deponeren bij de penningmeester

JAARGANG 20, SEPTEMBER 2012 - JUNI 2013

Inhoudsopgave:
1.
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14.
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16.
17.

Blz:

Astrologie voor beginners
06
Crowley Thoth Tarot
07
Gezichtsanalyse
08
Intuïtieve Ontwikkeling I en II
09/10
Kabbalah, een helder en betrouwbaar kader v/d Int.Ont.
11
Kleurentherapie, essentie van het leven
12
Kruis en bord
13
Leer der Oude Runen, magische raadgevers
14
Numerologie
15
Seance avonden
16
Sjamanistische rituelen en ceremoniën
17
Spirituele reis door de zintuigen
18
Tarot I en II
19/20
Trainingen, nog meer doen met je zeker weten
21
Trance Healing
22/23
Trance Mediumschap
24
Tzolkin kalender, kompas voor leven en groei
25

WORKSHOPS 2de HELFT VAN 2012 (zie infoboekje)
Acupunctuur
Reiki II
Scrappen - creatief bezig zijn
Werken met edelstenen
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VAN DE VOORZITTER…

Als een van de weinige Paranormale verenigingen, werkt EPC - Waterland
met een vrij groot en gevarieerd Cursus en Workshop pakket. In dit boekje
vindt u zowel het overzicht van de Cursussen seizoen 2012 - 2013 én de
Workshops tot eind december 2012.
Het is weer een mooi programma
geworden en wanneer u na de vakantie actief aan iets wilt bezig zijn:
er is voldoende aanbod!
Als altijd hebben wij ook nu weer
getracht het zo “laagdrempelig”
mogelijk te houden, we proberen
altijd weer dat ieder zoveel mogelijk de lessen kan volgen die men
graag doet.
Veel cursisten hebben bijvoorbeeld
nú het eerste deel van een cursus afgerond en kunnen dit in het komende seizoen gaan afronden. Na de zomervakantie hopen wij dat u uitgerust én met
veel energie weer de draad gaat oppakken óf u schrijft in voor een nieuwe
uitdaging, zie het aanbod!
Heeft u interesse om ergens voor in te schrijven: wacht niet te lang maar geef
uw keuze op via het inschrijfformulier óf via onze site!
Rest mij u een fantastisch en leerzaam seizoen toe te wensen,
Henny C. Kruiswijk-Monnik

EPC – Waterland
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VAN DE PENNINGMEESTER…
Voor de Cursussen en Workshops het volgende:







we hanteren twee prijzen:
de eerste prijs is voor de leden en de tweede prijs is voor niet leden
een niet- lid dan betaalt een iets hoger bedrag
wilt u lid worden: vult u dan het inschrijfformulier volledig in
niemand is echter verplicht óm lid te worden
bij EPC - Waterland bent u altijd welkom!

U kunt gebruik maken van de inschrijfformulieren die bijgevoegd zijn in het
boekje, óf u kunt dit via onze website invullen! Nadat u het ingevuld en elektronisch verstuurd hebt gaat u akkoord met de voorwaarden die gesteld zijn
achter in het Cursus/Workshopboekje en/of op onze website.
Wilt u uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de Cursus en/of Workshop het
verschuldigde bedrag overmaken op onze rekening of contant aan mij betalen
op één van de openbare avonden. Indien u betalingen overmaakt wilt u er dan
bij vermelden waar deze bedragen voor zijn en zeker ook voor wie.

Na inschrijving ontvangt u een brief met een
acceptgiro, als het bedrag bijgeschreven staat
ontvangt u een brief dat u definitief geplaatst
bent. Noteert u de data voor cursus en/of
workshop in uw agenda er volgt geen herinneringsbrief. Gaat een Cursus of Workshop onverhoopt niet door, dan hoort u dat onmiddellijk en stort ik uw geld terug. Als er nog vragen zijn kunt u altijd contact met mij opnemen.
Rest mij u een succesvol cursusjaar toe te wensen.
Max Bajetto
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ASTROLOGIE VOOR BEGINNERS
Onder leiding van Marianne Bakker
Deze cursus is bedoeld voor de echte beginners in de astrologie.
We beginnen met een inleiding over de
astrologie
 Hoe komt een horoscoop eigenlijk
tot stand en wat heb je ervoor nodig
 Wat kun je allemaal zien in een
horoscoop?
 We bespreken de sterrentekens (sterrenbeelden) met hun karaktereigenschappen
 De planeten en hun symbolen
 De Ascendant en de 12 huizen (levensgebieden) van de horoscoop
Langzamerhand komt een horoscoop tot stand. Verder maken we kennis met
de aspecten in de horoscoop en hun betekenissen. We komen steeds een stapje
hoger. In de loop van de cursus gaan we gezamenlijk een eenvoudige horoscoopduiding doen. Wilt u in de 1ste les uw eigen geboortegegevens afgeven
(op te vragen bij het gemeentelijk geboorteregister in uw geboorteplaats), zodat Marianne uw eigen horoscoop kan maken. Later in de cursus gaan we de
geboortehoroscopen met elkaar vergelijken en interpreteren.
De mogelijkheid bestaat dat aan deze cursus - als het de lessen ten goede komt
- nog twee avonden worden toegevoegd, dit zal dan in overleg gebeuren.
Kosten voor de syllabus € 2,50, dit in de 1ste les aan de cursusleider te voldoen.

Dinsdag van 19.30 tot 21.00 uur
2012: 11 september, 2 oktober, 23 oktober, 13 november, 11 december.
2013: 15 januari, 5 februari, 5 maart, 26 maart, 23 april.
Schrijfmateriaal meenemen
Deelname van 6 tot 8 personen.
Kosten voor leden:
€ 100,Kosten voor niet leden: € 150,Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.
Bij annulering geldt punt 2 van het hoofdstuk inschrijving op blz. 26.
EPC – Waterland
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CROWLEY THOTH TAROT
Onder leiding van Henny C. Kruiswijk-Monnik
De magnifieke/mysterieuze Tarot van Aleister Crowley.
Tijdens deze cursus gaan we ons verdiepen in de Crowleykaarten, deze kaarten zijn uniek met hun rijke symboliek. De
kaarten van Crowley roepen bij velen een sterke reactie op,
Aleister Crowley is dan ook een omstreden Magiër! De kaarten zijn geschilderd door de kunstenares Lady Freeda Harris
en in dít spel ligt een grote magische kennis besloten.
We besteden aandacht aan de Grote Arcana (summier de
Kleine Arcana), de symboliek hiervan zal uitvoerig worden
besproken. Hoeveel kaarten er behandeld worden zal de cursus uitmaken, ontdekken: dát is het motto!
Kunnen we de Crowleykaarten beschouwen als “een boek
van kennis”? JA!
Benodigdheden:

Aleister Crowley Thoth Tarot 7x11cm
Nederlandse editie 
Schrijfbenodigdheden
Kopieën die worden uitgereikt: € 0,05
per kopie.

Tarot Crowley zaterdag van 10.00 - 12.00 uur
2012: 22 september, 20 oktober, 24 november, 1 december.
2013: 12 januari, 2 februari.
Deelname van 8 tot 10 personen
Kosten voor leden:
€ 80,Kosten voor niet leden: € 130,Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.
Bij annulering geldt punt 2 van het hoofdstuk inschrijving op blz. 26.
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GEZICHTSANALYSE
Onder leiding van Jennifer de Jong-Tichy

Via een gezichtsanalyse is het mogelijk
inzicht te krijgen in je mineralenhuishouding. Het gezicht is namelijk het
meest doorbloede huidoppervlak waar
veel aan af te lezen is wat zich inwendig
afspeelt.
In deze cursus gaan we leren over de
werking van cel zouten die ontwikkeld
zijn door Dr. Schüssler.
De 12 basis cel zouten worden belicht
door middel van de gezichtsanalyse. Ontdek de cel zouten die je nodig hebt
en ervaar de werking ervan!
Meenemen: schrijfmateriaal
Cursusmateriaal is inclusief
Kosten van cel zouten: worden via de les bekend gemaakt
Op de cursusavonden géén make-up gebruiken
Dinsdag van 19.45 tot 22.00 uur
2012: 30 oktober, 4 december.
2013: 29 januari, 19 februari, 19 maart.
Deelname van 8 tot 12 personen.
Kosten voor leden:
€ 70,Kosten voor niet leden: € 120,Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.
Bij annulering geldt punt 2 van het hoofdstuk inschrijving op blz. 26.
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INTUÏTIEVE ONTWIKKELING I basis
Onder leiding van Netty Koele
Intuïtie is het ontdekken van je innerlijke
wijsheid
Belangrijke doelen van intuïtieve ontwikkeling zijn een grotere mate van bewustwording en zelfkennis, het versterken van je
innerlijk weten/ intuïtie en het komen tot
jouw persoonlijke bewustwording. Het is
een natuurlijk creatief vermogen, dat bij een
ieder aanwezig is.
Wie diep in zichzelf kijkt, vindt daar de
inspiratie die hij/zij nodig heeft. De ontvankelijkheid voor je intuïtie is zeker
te trainen.
Wat is nu “intuïtie”? Het is het innerlijk weten, dat niet gebaseerd is op denken en beredenering.
In de basiscursus worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:
•
•
•
•
•

Innerlijke groei
Leren waarnemen:
Aura en chakra’s:
Symbolen
enzovoort

helderhoren, zien, voelen
kleuren en werking

Door deze cursus te volgen werk je aan de vaardigheden en nieuwe inzichten
en je zeker weten.
Verdere onderwerpen worden in de les nader bekend gemaakt, maar zeker is
dat het intuïtieve vermogen wordt ontwikkeld!

INTUÏTIEVE ONTWIKKELING II vervolg
Onder leiding van Netty Koele
In deze cursus werken we nog meer aan jouw innerlijke groei en zeker weten.
Leren om te gaan met je eigen zuivere gevoel en dat van en naar anderen.
EPC – Waterland
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Intuïtieve vermogens kun je ontwikkelen, dat begint door je zelfkennis te vergroten.
Dit doen we met o.a. de volgende onderwerpen:
•
•
•
•
•

Dromen
Kleuren
Psychometrie
Symboliek in het sprookje
Enzovoort

Benodigdheden voor cursus I en II:
Schrijfbenodigdheden
Kopieën die worden uitgereikt: € 0,05 per kopie
Int. Ontw. I maandag
van 20.00 - 22.15 uur
2012
2013
10 september
14 januari
08 oktober
11 februari
12 november
11 maart
17december
08 april

Int. Ontw. II vrijdag
van 20.00 - 22.15 uur
2012
14 september
12 oktober
09 november
07 december

2013
04 januari
01 februari
01 maart
22 maart

Deelname van 12 tot 14 personen.
Kosten voor leden:
€ 100,Kosten voor niet leden: € 150,Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.
Bij annulering geldt punt 2 van het hoofdstuk inschrijving op blz. 26.
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KABBALAH: een helder en betrouwbaar kader van de Intuïtieve
ontwikkeling
Onder leiding van Gila Gerzon
In deze lessen zullen we de intuïtieve vermogens, die aan de innerlijke zintuigen
verbonden zijn, trainen. De aard van de
psychische ervaringen, zoals gevoeligheid,
helderziendheid en helderhorendheid, wordt
besproken vanuit de kabbalistische context,
als ervaringen die deel uitmaken van de
zoektocht naar wijsheid en realisatie.
De innerlijke zintuigen zijn de zintuigen
waarmee de ziel kennis opdoet van de innerlijke werkelijkheden van de vier werelden. Bij deze training horen grondings- en
beschermingsmethodes, invocaties en ademhalingsoefeningen om je vanuit
gecentreerdheid open te stellen. Opdat je waarneming helder zal zijn, train je
in het innerlijke gronden in Tiferet, het ware zelf. Je gebruikt de levensboom
en de kabbalistische leer om overzicht over de innerlijke gebieden te verkrijgen.
Door het beoefenen van verschillende waarnemingsmethodes ontdek je wat
voor jou het beste werkt. Je plaatst de intuïtieve gaven in dienst van het hogere, leert hogere bewustzijnsniveaus te schouwen en wijsheid uit de Oorsprong
te ontvangen.
Zaterdag van 9.30 - 15.30 uur
2013: 16 maart, 6 april, 4 mei, 25 mei.
Schrijfmateriaal meenemen
Deelname tot 18 personen
Kosten voor leden:
€ 150,Kosten voor niet leden: € 200,Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.
Bij annulering geldt punt 2 van het hoofdstuk inschrijving op blz. 26.
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KLEURENTHERAPIE - kleur is de essentie van leven
Onder leiding van Ingrid de Bock
Alles om ons heen is kleur en geeft een
bepaalde trilling weer. Zonlicht is b.v.
erg belangrijk, want de zon bevat alle
spectra aan kleuren die er bestaan.
Dagelijks zijn wij onbewust bezig met
kleuren. Ons lichaam is ingesteld om
veel kleuren in ons op te nemen, deze worden via de ogen verwerkt in de hersenen. Dit heeft invloed op ons gevoel en welbevinden.
Bij bepaalde kleuren voel je je lekker en bij andere geeft het
juist weer onrust. In de basis kunnen kleuren een heilzame therapeutische
invloed hebben.
Het is een wetenschap dat al duizenden jaren bij verschillende culturen bekend
is, maar in de westerse wereld worden de mogelijkheden pas in de laatste jaren
gebruikt.
In deze cursus maak je kennis met een groot aantal facetten van kleuren. Je
waant je in een wereld van kleuren, waardoor je die invloed op jezelf en anderen leert kennen en begrijpen.
Van elke kleur wordt een uitgebreide diagnostische en therapeutische uitleg
gegeven. Tevens leer je om kleuren te voelen en te interpreteren.
Dinsdag van 20.00 - 22.15 uur
2012: 9 oktober, 6 november, 27 november.
2013: 8 januari, 12 februari.
Schrijfmateriaal meenemen
Deelname van 10 tot 12 personen
Kosten voor leden:
€ 45,Kosten voor niet leden: € 95,Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.
Bij annulering geldt punt 2 van het hoofdstuk inschrijving op blz. 26.
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KRUIS EN BORD
Onder leiding van Netty Koele en Jan Kruiswijk

Het basisconcept van het Ouija Bord dateert terug tot de tijd van Pythagoras 540
voor Christus. Hij zou berichten krijgen
vanuit de spirituele wereld. De moderne
versie van het Ouija Bord werd in 1890
voor het eerst in Amerika geïntroduceerd
en sindsdien horen we over het Kruis en
Bord vaak verschillende verhalen die zowel naar de ene dan wel naar de andere
kant uit gaan.
Veel mensen vragen zich af of het werkelijk mogelijk is om contact te leggen
via Kruis en Bord. Om te ervaren wat het Kruis en Bord werkelijk kan betekenen is deze korte cursus.
Van te voren is natuurlijk nooit met zekerheid te zeggen “wie” er door (mogen!) komen, daarom is het wél belangrijk dat wij het Kruis en Bord met respect behandelen.
Ook héél belangrijk is dat je met beide benen stevig op de grond dient te
staan.
Vrijdag van 20.00 - 22.15 uur.
2012: 16 november, 14 december.
2013: 11 januari, 08 februari, 08 maart.
Schrijfmateriaal meenemen
Deelname van 6 tot 10 personen
Kosten voor leden:
€ 80,Kosten voor niet leden: € 130,Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.
Bij annulering geldt punt 2 van het hoofdstuk inschrijving op blz. 26.
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LEER DER OUDE RUNEN……magische raadgevers
Onder leiding van Henriëtte Willemse
De Runen is een eeuwenoud en bijzonder orakel dat al in 1300 voor Christus
bestond!
Het woord “Runen” betekent “geheim” of
“verborgen mysterie”. De oude Germanen
die vroeger in onze streek leefden, communiceerden met de Runentekens.
De stenen werden ook gebruikt in gedichten, opschriften, voorspellingen maar ze
zijn nóóit een gesproken taal geworden.
Door middel van de Runentekens kwam
ook de verbinding tot stand tussen goden
en mensen: door kennis en wijsheid worden geest en materie één.
In eerste instantie besteden we in deze cursus aandacht aan het thema “energetische energie” en hoe werkt dat als je orakelt? Hoe zuiveren we onszelf om de
runen te kunnen aanvoelen? Uiteraard zullen we enkele voorbeelden van leggingen oefenen.
In de zes lessen maken we o.a. kennis met:
 Betekenis van de Runen
 Een vertelling van de Noorse mythologie
 Invloed van de elementen en windrichting op de werken van de Runen
 Dit wordt in de praktijk gebracht door op sjamanistische wijze een levenslegging op een werpkleed te oefenen
Vrijdag van 20.00 - 22.15 uur
2013: 18 januari, 15 februari, 29 maart, 5 april, 19 april, 10 mei.
Benodigdheden: schrijfmateriaal,rest wordt in de les bekend gemaakt.
Deelname van 10 personen tot 14 personen.
Kosten voor leden:
€ 90,Kosten voor niet leden: € 140,Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.
Bij annulering geldt punt 2 van het hoofdstuk inschrijving op blz. 26.
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NUMEROLOGIE - Eeuwenoude leer der getallen
Onder leiding van Paul Bregman

Duizenden jaren zijn mensen zich al bewust
van de betekenis van getallen. De oude
Grieken leerden dat de getallen onmisbaar
zijn om het leven zelf te kunnen begrijpen.
Numerologie wordt ook wel de leer van de
getallensymboliek genoemd. De symbolieke waarde van de getallen geeft veel informatie over de kosmische krachten in en om
ons heen. Alles heeft immers een trilling
getal!

Ieder mens draagt de naam die bij hem/haar past en de letters kunnen omgezet
worden in getallen, die een beeld geven van de persoon.
Numerologie kan veel informatie verschaffen over onszelf en ons hele doen en
laten, voor numerologie is de geboortedatum ook erg belangrijk en zal in de
les nader worden besproken.
Wat wordt bijvoorbeeld behandeld:






Struikelblokken
Basis van de horoscoop
Levenslessen (karma)
Expressiegebieden (gaven)
Enzovoort

Zaterdag van 10.00 - 12.30 uur
2013: 19 januari, 9 februari, 2 maart, 23 maart, 13 april.
Schrijfmateriaal meenemen
Deelname van 10 personen tot 14 personen.
Kosten voor leden:
€ 60,Kosten voor niet leden: € 110,Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.
Bij annulering geldt punt 2 van het hoofdstuk inschrijving op blz. 26.

EPC – Waterland

15

2012 - 2013

SEANCE avonden
Onder leiding van Netty Koele en Jan Kruiswijk
Mediumschap is een gave die met grote zorgvuldigheid beoefend moet worden!
Het woord seance komt uit het Frans
en betekent niets meer en niets minder
dan “zitting” of “bijeenkomst”. Seances zijn in deze tijd een algemeen begrip. Tijdens deze avonden zitten we
in een kring en gaan we proberen contact te leggen met gene zijde
door(middel van trance) het versterken
van de onderlinge energieën. De groep
( mag niet te groot zijn) bestaat uit een
binnenkring en een buitenkring en staat altijd onder leiding van een medium.
Het is niet aan te raden dit thuis “zomaar” te gaan beoefenen.
Seances worden in een goede en harmonische sfeer gehouden.

Donderdag van 20.00 - 22.15 uur
2012: 27 september, 15 november, 20 december.
2013: 17 januari, 14 februari.
Deelname van 12 personen tot 20 personen.
Kosten voor leden:
€ 80,Kosten voor niet leden: € 130,Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.
Bij annulering geldt punt 2 van het hoofdstuk inschrijving op blz. 26.

EPC – Waterland

16

2012 - 2013

SJAMANISTISCHE RITUELEN EN CEREMONIËN
Onder leiding van Anke Zack
Sjamanisme wordt door veel antropologen
gezien als de oudste spirituele stroming op
aarde.
De oeroude kennis van het sjamanisme is
niet tijdgebonden maar universeel en altijd in
beweging! Eeuwenoude rituelen en technieken zijn terug te vinden bij verschillende
volkeren en culturen, gecombineerd en geïntegreerd passend in de tijd van het “hier en
nu”. Sjamanisme gaat ervan uit dat alles een eigen bewustzijn én een eigen
energieveld heeft. Sjamanisme leer je door het te aanvaren en te doen, samen
met de andere cursisten loop je tóch je eigen pad!
In deze cursus kun je o.a. verwachten:








Sjamanistische rituelen en ceremoniën
Werken met de windrichtingen en elementen
Kracht, totem en zielendier
Trancereizen
Sjamanistische healing en Medicijnbuidel
Je levensweg helen
Het Medicijnwiel

Maandag van 19.30 - 22.00 uur
2012: 1 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 5 november, 19 november
3 december.
2013: 7 januari, 21 januari.
Vergoeding € 1,00 per les (af te dragen aan de cursusleidster) voor gebruik
van: oliën, salie, kaarsen, waxinelichtjes, etc.
Schrijfmateriaal meenemen
Deelname van 10 personen tot 14 personen.
Kosten voor leden:
€ 100,inclusief materialen en syllabus
Kosten voor niet leden: € 150,inclusief materialen en syllabus
Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.
Bij annulering geldt punt 2 van het hoofdstuk inschrijving op blz. 26.
EPC – Waterland
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SPIRITUELE REIS DOOR DE ZINTUIGEN.
Onder leiding van Sylvia Meijer-IJpma.
Gidsen zijn personen zonder lichaam. Zij
zijn vanaf onze geboorte al bij ons en heel
vaak hebben zij ook vorige levens met ons
samengeleefd. Maak via de meditatie
contact met je hoofdgids of wie weet met
meer gidsen. Ook via meditatie maken we
contact met de Engelen wereld. Engelen
zijn creaties van Goddelijke oorsprong en
zijn dus speciaal geschapen om enkel te
dienen als Engel. Zij zijn het die ons helpen op ons pad. Wil jij een ontmoeting met jouw Engel(en)?
Wat is hoog gevoeligheid, wat doet het met ons volwassenen maar ook met
kinderen? Wat kun je er mee, ik leer je hoe hier mee om te gaan.

Wat voor invloed heeft voeding tot betrekking op ons energetisch lichaam, wat
doet het met ons? Tijdens deze cursus kun je o.a. verwachten:
♥ Gidsenmeditatie: ontmoet je eigen gids
♥ Engelenmeditatie: wil je graag je engel ontmoeten?
♥ Hoog gevoeligheid: bij volwassenen en kinderen
♥ Wat betekent healing en hoe kunnen wij hiermee omgaan
♥ Lichaam en Geest tot voeding
Dinsdag van 20.00 - 22.15 uur
2012: 16 oktober, 20 november 18 december.
2013: 22 januari, 26 februari.
Schrijfmateriaal meenemen
Deelname van 8 personen tot 15 personen.
Kosten voor leden:
€ 70,Kosten voor niet leden: € 120,Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.
Bij annulering geldt punt 2 van het hoofdstuk inschrijving op blz. 26.
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TAROT Grote- en Kleine Arcana
Onder leiding van Henny C. Kruiswijk-Monnik ® MC
In deze cursus, Grote- én Kleine Arcana, leer je werken met de tarotkaarten en hoe je deze op gevoel óf via je
intuïtie kunt duiden. Een stukje theorie en veel praktisch bezig zijn is een
van de hoofddoelen van deze cursus.
Je zult merken dat de Tarot een spiegelbeeld is van het leven, de Grote-en
Kleine Arcana geven ons leven weer en bevatten een heel grote wijsheid!
Met elkaar gaan we werken aan: a) het begrijpen van de taal van de Tarot, b)
verdieping in de symboliek van alle 78 kaarten maar gaan deze niet uit het
hoofd leren, c) werken met de eigen intuïtie, d) theorie en praktijk gaan hier
heel goed samen, e) je hebt géén voorkennis nodig, een grote dosis interesse is
voldoende!
HET IS INDRUKWEKKEND DAT KAARTEN ZOVEEL WIJSHEID
KUNNEN BIEDEN!
Tarot I - Grote Arcana
Uitleg van álle 22 kaarten; kleur en getal; er wordt een begin gemaakt met de
kaarten van de Kleine Arcana; legpatronen, enzovoort.
Tarot II - Kleine Arcana
De elementen: vuur, aarde, lucht en water; de hofhouding; getalskaarten van
de Aas tot de 10; we werken vanaf les 1 met alle 78 kaarten; uitbreiding van
legpatronen; enzovoort.
Tarot I Donderdag van 20.00 - 22.00 uur
2012: 13 september, 11 oktober, 8 november, 13 december.
2013: 10 januari, 7 februari, 7 maart, 28 maart.
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Tarot II Donderdag van 20.00 - 22.00 uur
2012: 6 september, 4 oktober, 1 november, 6 december
2013: 3 januari, 31 januari, 28 februari, 21 maart.
Benodigdheden voor cursus I én II:





Arthur Edward Waite Deck 7 x 11 cm

Schrijfbenodigdheden
Kopieën die worden uitgereikt: € 0,05 per A4
A4 map om de lessen en kopieën in op te slaan

Deelname van 10 tot 12 personen.
Kosten voor leden:
€ 100,Kosten voor niet leden: € 150,Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.
Bij annulering geldt punt 2 van het hoofdstuk inschrijving op blz. 26.
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TRAININGEN, nog meer doen met je zeker weten
Onder leiding van Netty Koele
Voor diegenen die Intuïtieve Ontwikkeling I, II en/of III hebben gedaan en:
 de behoefte hebben om nog meer te oefenen
 het willen of kunnen delen met anderen dan……….
zijn deze avonden beslist een aanrader én misschien wel iets voor jóu.
Deze avonden zullen o.a. bestaan uit:





het uitwisselen ván
kennis en praktijk komen aan de orde
hoe om te gaan met mentaal, fysiek en hoe wordt het doorgegeven
enzovoort

Maandag van 20.00 - 22.15 uur
2013: 25 februari, 18 maart, 18 april.
Deelname van 10 personen tot 12 personen.
Kosten voor leden:
€ 50,Kosten voor niet leden: € 100,Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.
Bij annulering geldt punt 2 van het hoofdstuk inschrijving op blz. 26.
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TRANCE HEALING
Onder leiding van Hans Brouwer
WAT IS TRANCE HEALING?
Healing wordt gegeven in trance staat. De
spirituele wereld gebruikt de healer om via zijn
lichaam, aura of geest “helende” frequenties te
sturen. Gedurende de behandeling zit de cliënt
op een stoel.
Trance healing maakt de kern van een probleem duidelijk en herstelt het evenwicht tussen lichaam, geest en de ziel. Door healing
word je zelfverzekerder, laat stress en/of oude pijn los en zo werk je dan ook
weer aan een stukje innerlijke groei.
De “genezende” energie uit de spirituele wereld heeft de kracht mensen te
helpen op alle vlakken.
Door de meeste mensen wordt tijdens de behandeling de energie en/of de
aanwezigheid van de spirituele wereld ervaren maar uiteindelijk is het resultaat ná de behandeling het belangrijkste.
Healing brengt helderheid!
Wat doen we tijdens de 4 avonden:
Trance healing zonder healing gids, maar met een medicus
van gene zijde:
o met twee handen
o met 1 hand
o met de aura
o
o
o
o

met een deel van de aura
zelfhealing
op afstand
gedachte kracht

Trance healing met een healing gids en zijn helpers:
o met twee handen
o met 1 hand
o met de aura
o met een deel van de aura
EPC – Waterland
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o
o
o

zelfhealing
op afstand
gedachte kracht

Spirituele healing (als er nog tijd is):
o met twee handen
o met de aura
o met een deel van de aura
o zelfhealing
o op afstand
o gedachte kracht

Donderdag van 20.00 - 22.15 uur
2013: 21 februari, 14 maart, 11 april, 25 april.
Schrijfmateriaal meenemen
Deelname van 10 personen tot 14 personen.
Kosten voor leden:
€ 60,Kosten voor niet leden: € 110,Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.
Bij annulering geldt punt 2 van het hoofdstuk inschrijving op blz. 26.
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TRANCE mediumschap: gebruik van het hogere vermogen
Onder leiding van Netty Koele en Jan Kruiswijk
Wat is “Trance” eigenlijk?
Trance is naar binnen gerichte aandacht. Er zijn verschillende vormen van trance en dat voornamelijk te
maken heeft van de diepte van de trance.
Trance kan variëren van diepte:
 Half trance
 Volledige trance en
 Dieptrance.
Met deze cursus kan men ervaren wat de mogelijkheden zijn. Waarschijnlijk
heb je wel eens ervaren dat je “de omgeving even vergat” en je aandacht zich
spontaan naar binnen richtte. Die ervaring wordt een alledaagse of spontane
trance genoemd.
Vergelijk het met dat je helemaal opgaat in een film of boek, je merkt niets
meer van de omgeving. Dus …….. niets engs!
Vrijdag van 20.00 -22.15 uur
2012: 7 september, 19 oktober
2013: 25 januari, 22 februari, 15 maart.
Schrijfmateriaal meenemen.
Kopieën die evt. worden uitgereikt: € 0,05 per A4
Deelname van 10 tot 14 personen.
Kosten voor leden:
€ 80,Kosten voor niet leden: € 130,Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.
Bij annulering geldt punt 2 van het hoofdstuk inschrijving op blz. 26.
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TZOLKIN KALENDER: Kompas voor leven en groei
Onder leiding van Margriet Rijsenbrij
Altijd al eens willen weten wat er nu écht in je zit? Dan krijg je nu de mogelijkheid om dat via de Tzolkin te weten te komen!
De Tzolkin laat zien onder welk Zonneteken te bent geboren en wat jij al ín je
hebt zitten. De Tzolkin brengt je in het hier en nu en confronteert jou met jezelf.
Je komt er achter of je in jouw schaduwzijde leeft óf in je kwaliteitszijde. Laat
je door deze cursus verrassen door alle nieuwe
ontdekkingen die je doet over jezelf !
De volgende onderwerpen komen aan bod:






Uitleg over de nieuwe tijd
Maya kalenders en de Maya astrologie
Uitrekenen van eigen geboorte kin
Maken van een Kosmogram en Zielenpad
Het leren werken met je eigen zegel én wat
dit voor jou betekent

Zaterdag van 09. 30 - 12.30 uur
2012: 6 oktober, 27 oktober, 17 november, 8 december.
Benodigdheden schrijfmateriaal
Deelname van 10 tot 12 personen.
Kosten voor leden:
€ 75,Kosten voor niet leden: € 125,Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.
Bij annulering geldt punt 2 van het hoofdstuk inschrijving op blz. 26.
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INSCHRIJVING
1. Door invulling, ondertekening en toezending van het cursusinschrijfformulier, verbindt de cursist zich met de voorwaarden aan de cursus(sen) die
in het cursusboekje vermeld staan. De inschrijfformulieren staan ook op
onze site, u kunt ze rechtstreeks invullen en elektronisch versturen.
2. Bij schriftelijke annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus(sen)
wordt 10% van het cursusgeld als administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de cursus(sen) wordt
20% van het cursusgeld als administratiekosten in rekening gebracht. Na
deze termijn is er geen restitutie van betaling
3. Ten einde van deelname verzekerd te zijn, dient u het verschuldigde bedrag 14 dagen voor aanvang van de cursus over te maken, mits dat er met
de penningmeester een andere afspraak is gemaakt. U kunt per kas aan de
penningmeester betalen, of dit overmaken op onze betaalrekening te weten: 4071976 ten name van EPC-Waterland, Paltrok 42, 1035 AG
Amsterdam Indien uw betaling niet op tijd binnen is, vervalt uw deelname. Wilt u bij de betaling a.u.b. duidelijk vermelden om welke cursus(sen) het gaat!
4. Mogelijke afwijkingen van het hierboven gestelde in overleg met de penningmeester, zie ook punt 3
5. Bij een cursusbezoek van minder dan 70% deelt het EPC geen “Bewijs
van Deelname” uit
6. De cursussen vinden dan pas doorgang bij voldoende deelname
7. Zonder tegenbericht gaan alle cursussen door
• Indien een cursus niet doorgaat dan krijgt u daar circa één week van
tevoren bericht over.
• Bij vrijwillige opzegging tijdens een cursus is geen restitutie mogelijk.
• Wanneer u schriftelijk bericht van ons ontvangt dat u definitief bij de
door u gekozen cursus geplaatst bent, is er een acceptgiro ingesloten,
waarmee u het verschuldigde bedrag aan ons kunt overmaken.
• U ontvangt hierna géén herinnering meer voor het starten van uw cursus; noteer de data én de locatie in uw agenda
• Ook kunt u zelf het bedrag overmaken, let u hierbij op de betalingsvoorschriften. Dus altijd o.v.v.: “naam cursus”.
Wijzigingen voorbehouden. Veel plezier met uw cursus(sen) en workshops.
EPC – Waterland

26

2012 - 2013

Locatie, cursussen en workshops van het EPC- Waterland

Ontmoetingscentrum Albatros
Albatrospad 68
1021 TR Amsterdam- Noord

Bereikbaarheid per openbaar vervoer
Vanaf centraal station stadsbus 33 richting Nieuwendam Noord, uitstaphalte
Johan van Hasseltweg.
Bereikbaarheid per auto
Vanaf de ring A10 richting Amersfoort neemt u de afslag Volendam S116, ga na
500 m rechtsaf de Nieuw Leeuwarderweg op richting Noord / Nieuwendam
Centrum. Neem na 1,6 km de afslag. Ga na 700 m linksaf de Johan van Hasseltweg op. Na 350 m bent u gearriveerd.
e

Op de hoek Meeuwenlaan - Albatrospad staan 3 woontorens in de 1 toren
naast de tandartsen praktijk vindt u de ingang naar onze cursus/workshop ruime
te. Dit is gelegen op de 1 etage, lift aanwezig.

OPENBARE AVONDEN
het Anker, Kamperfoelieweg 226, 1032 HW Amsterdam
De bereikbaarheid is perfect en alle bussen stoppen op enkele minuten lopen van Het Anker, parkeren is ook geen probleem. Aan de
overkant van het Anker kunt u (gratis) parkeren bij het Antoniushuis óf op het parkeerterrein van de Gamma. Bovendien is er rondom het gebouw ook nog gelegenheid om te parkeren.
Bus: 34 – 35 – 38 - 92 stoppen bijna vóór het Anker
Bus: 37 – 35 stopt voor de Gamma
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