MARTIN REUL
Mind-over matter research & development.
Start in 2022 een Intuïtieve ONTWIKKELINGSGROEP
Op vrijdagavond in DEN HAAG.
Heeft u voorgevoelens, voorspellende dromen of andere paranormale ervaringen?
Misschien is dan mijn ontwikkelingsgroep iets voor u!
2022:

9 september, 16 september, 23 september, 7 oktober, 14 oktober,
11 november, 18 november, 25 november, 9 december en 16 december.
Het deelnamegeld bedraagt voor 10 avonden €. 100,00, consumpties; koffie en/of thee inbegrepen.
Betaling graag d.m.v. overmaking voor 26 augustus 2022 op NL 56 ABNA 055.92.28.317 t.n.v. M.F. Reul.

ALGEMEEN:

De avonden beginnen om 20.00 uur in het gebouw van Ken U Zelven aan de Laan van Poot 292 2566 DC
Den Haag. (De zaal is open om 19.30 uur). Draagt u er zorg voor om op tijd aanwezig te zijn, dit om onnodige
verstoring te voorkomen. Op de Laan van Poot is voldoende parkeer gelegenheid.

Toelichting ontwikkelingsgroep:

Iedereen die meent over intuïtieve of paranormale mogelijkheden te beschikken kan hier in groepsverband op in
gaan. Het accent ligt op mediteren en praktische opdrachten welke in de groep worden getoetst. Ik ben er een
voorstander van om met name het spiritualisme te ontwikkelen. Hiermee, is duidelijk dat theoretische
ontwikkeling niet aan de orde komt in mijn groepjes. Helderziendheid, voelen, horen, enz, is niet iets dat je kunt
leren. Die mensen die de gave hebben, kunnen deze ontwikkelen. Dit is iets dat wel jaren kan duren en de
nodige oefening vraagt. Ook diegene die bewuster wil gaan leven kan in dit verband veel opsteken. Zonder
zweverige toestanden wil ik graag iedereen met twee benen op de grond houden.
Voor nadere informatie kunt u altijd contact opnemen op onderstaand telefoonnummer.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanmeldingsformulier: Intuïtieve ontwikkeling Den Haag
Ik geef mij hierbij op voor “de ontwikkelingsgroep” o.l.v. Martin Reul en verklaar het deelnamebedrag voor
26 augustus 2022 te voldoen via overschrijving op bankrekening nr: NL 56 ABNA 055.92.28.317
t.n.v. M.F. Reul , Dedemsvaartweg 70 2545 AC Den Haag.
Naam:………………………………………………………………. Achternaam:………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………….. Postcode/woonplaats…..……………………………………
Telefoonnummer:……………………………………………….. E-mail adres:……………………………………………………
Datum:…………………………………………………………….. Handtekening:…………………………………………………
VERHINDERING: Uw inschrijving is niet herroepbaar en geldt voor de gehele cursus. Restitutie van het
cursusgeld is in beginsel niet mogelijk. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan schriftelijk restitutie worden
aangevraagd bij Martin Reul. Bij eventuele restitutie wordt in ieder geval €. 20,00 administratiekosten in
mindering gebracht.
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