MARTIN REUL
Inhoudsopgaven van de praktijk gerichte opleiding mediumschap, energetisch therapeut en coach.
Introductie

Welkom en presentatie Syllabi - uitleg over de inhoud van de
opleiding, meditatie. Direct deelnemen aan een training mediumschap - herkenning/ontkenning - presenteren voordragen..

Reis door de verwachting
Bouwen aan vertrouwen

In mijn droom wilde ik graag op reis gaan...
Wat is werkelijk? Angst - Het verleden nog maar weer eens
afspelen - Voorspelling versus vrede Kiezen voor de
werkelijkheid - Concentratie op één doel! Gemoedsrust door
vergeving! De gespletenheid van onze geest - onderling
training - Werken aan jezelf kost tijd maar geeft perspectief
en zelfvertrouwen...
Geschiedenis - Hoe werkt psychometrie - The Mystica - Hoe
gaan we nu om met psychometrie in de praktijk en thuis
oefeningen...
Het aardse mediumschap - Magisch prestige - Het geestelijke
mediumschap (helderziendheid)...

Wat is psychometrie?
Het verschil tussen een aards
medium en een geestelijk
mediumschap
Persoonlijke
versterkingstechnieken
De ingrediënten van
persoonlijke transformatie.
Happynez...?
Buitenzintuiglijk waarnemen
in de praktijk

Demonstraties, uitleg en
uitvoeren van hoe er op de
verschillende manieren
kan worden gewerkt en/of
waargenomen

Oefeningen voor meer zelfvertrouwen - ego versterking en
Bouwen aan vertrouwen...
Voor ons bestaan zijn er geen beperkingen - Aanval en
verdediging - Vergeving - Krijgen en geven - Onze geest in de
schoolbank - Woorden die we moeten wissen - Conclusie training Happynez...!
Als medium - kennis maken met het onzichtbare - Het
"spirituele" beleven kun je op diverse manieren leren
ervaren...
De Engelse variant - bloemenseances - aurareading rechtstreekse helderziende waarnemingen (via nummers,
geboortedatums, briefjes met een naam) Praktijk oefeningen
met uitleg en ondersteuning...

Huiswerkopdrachten/diversen Verklaring spirituele ontwikkelingen - jouw favoriete
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Wie ben ik, waar kom ik
vandaan, hoe ben ik
grootgebracht? Acceptatie en
vergeving!

onderwerp - spreken over het onderwerp van iemand anders
- foto's - voorwerpen - tekeningen - gedichten - meditatie
voorbereiden, rollenspellen - werken aan jezelf of juist niet
enz...
Omstandigheden en wat daaruit voortkomt - verleden heden - toekomst - hoe kun je hier iets van leren - meditatie
- training in samenwerking met medecursisten...
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Stervensbegeleiding
spiritueel bekeken

De zeven beknopte
universele wetten
Verbeeldingskracht
vergroten
Het ideaal beeld
Mediamieke readings en
healing sessies
Aura reading en kleuren
Zo werken onze hersenen
Een studie: over
parapsychologie

Magnetiseren – Inleiding - jouw taak als healer - helende
energie - polariteit - de wet van tegengesteldheden - de
ontwikkeling van het menselijk energieveld - in het westen historisch - energetisch genezen - plaats bepaling - subtiele
energie en anatomie - contra indicaties bij
healing/magnetiseren - is healing/magnetiseren gevaarlijk - de
geschiedenis van het magnetiseren - healing/magnetiseren en
spiritualisme - wat is magnetiseren/healing eigenlijk - waar
komt de energie vandaan - hoe gebruik je energie bij
healing/magnetiseren - positieve en negatieve energie - wat
zijn blokkades eigenlijk - hoe ontstaan blokkades - je gave om
te healen Universele intelligente energie die zorgt voor een
neurobiologische verandering in de hersenen - het verschil
tussen healing/magnetiseren en reiki - wat zijn chakra's - hoe
ziet een chakra eruit - een korte beschrijving van de zeven
hoofdchakra's - enkele plaatjes - chakradiagnose ontspanningoefeningen - chakra's van 1 t/m 8...
De angst voor het sterven - wat betekend de dood eigenlijk het bezit - waarom is mijn tijd gekomen - sterven - wat
gebeurt er als men komt te overlijden - het uittreden van de
ziel bij het sterven - fysieke verschijnselen - het etherische
lichaam - de ophaaldienst - de recapitulatie - de rustplek taken...
Mentalisme - correspondentie - vibratie - polariteit - ritme oorzaak en gevolg - geslacht...
Door middel van een ontwikkelde methode, in samenwerking
met medecursisten...
De drie menselijke eigenschappen - liefde - kracht sereniteit...
Met daartoe uitgenodigde introducés, waarvan verslag op
papier van de introducé...
Betekenis van kleuren - praktisch kleuren van de aura bij
medecursist of introducé...
Ons ultieme - systeem - computers zijn slakken vergeleken
met onze hersenen...
Het theoretisch kader - antropologische kwalitatieve
parapsychologie - de lichaam geestproblematiek - paragnosie
en parergie - telepathie - de ongrijpbare proscopie - dunne
effecten - determinisme en indeterminisme wereldbewustzijn - betekenis van het collectief onbewuste juistheidbewustzijn - de spiritische hypothese - magnetiseurs,
somnambules en mesmeristen - de eerste stappen van.. - het
zevendemans experiment - lichtende figuren en wensbeleven
- de rode draad: associatieve verwantschap en derde persoon
- genezing - de zwarte walm - medium als genezer - suggestie
- magisch prestige - zuivere helderziendheid - emotionele
gebondenheid - stoelproef - recognitieve telepathie opvattingen omtrent mediumschap - ik zie, ik zie wat jij niet
ziet - voorzichtigheid geboden - Licht, Nevel en Waas mediumschap - persoonlijkheidontwikkeling in mediumschap introspectie: het belang van zelfwaarneming - van laag tot
hoog - beheersen of beheerst worden - vanzelfsprekend conclusies en aanbevelingen...
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Is daar iemand? Een studie
over de wondere wereld van
de elektronische
transcommunicatie

Zwarte Magie en Auralifters

Hoe werken onze hersens een ultiem systeem misschien
wel niets tegenop kan
Ademen, leven en stress

Een aantal bouwstenen om
een succesvolle praktijk te
hebben
Een goed gesprek

Ademproblemen - ademen is leven - denken of voelen adempatroon - opgroeien - externe factoren - uiten en
verkrampen - jezelf inhouden - ademhalingsspieren - de
westerse visie - weggestopte (onbewuste) emoties (als je die
niet wilt ga je hoog ademen) - oosterse visie - meer toelaten
- stil staan bij - beter worden - middenrif - keel - borst buikademhaling - zuurstof - middenrifademhaling masseert darmgebied - hart - hoe meer zuurstof in je hart bloedcirculatie - evenwicht en harmonie ademtechnieken...
De elementen van de natuur - lucht - aarde - water - vuur niet langer vasthouden - intuïtieve handelingen investeren...
Contact maken en houden: op beide communicatieniveaus vraag- en luistertechnieken - omgaan met spanning - inzicht
in je eigen manier van waarnemen en handelen doelstellingen - professionele communicatie - manipulatie...

Ontwikkeling als coach - persoonlijke kwaliteiten - wat is
coachen en hoe doe je dat - opbouw - kennis - gedrag regels - achtergrond - kern - visie of spiritualiteit overtuiging - normen - waarden kwaliteiten - vaardigheden gedrag - omgeving...
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Coachen met resultaat

Geschiedenis van de elektronische transcommunicatie - de
psychofoon en deze nader bekeken - verwarrende antenne nieuwe ontwikkelingen - UV - straling experimenteren met
gevaar voor de gezondheid - TDC en de Germanium receptor
- video feedback algemeen - het geluids- en lichtspectrum transvideo - zelf experimenteren met transvideo - transfoto
- psychic photography - wat er vooraf ging - de theoretische
grondslag - de bouw van - een doorbraak - prototypes - de
binaire magie van de computer - de opzettelijke chaos van
de RNG - micro psychkinese en voetbal - een deel van de
schakel - op digitaal spoor - EVP maker, een digitaal Ouijbord - webcam - de puzzel - contact waarmee? - projectie en
resonantie - animistisch versus spiritistisch - paranormale
begaafdheid als factor - zelf met bandstemmen aan de slag?
Een handleiding van...
Kwade krachten - doordraven in het paranormale auralifters - medulla oblongata - Een vloek van zwarte magie
verwijderen - Weten wanneer je vervloekt bent - onderzoek
- welke reden - verbreking - niet alles wat tegen zit heeft
met een vloek te maken - contact met een specialist...
Met welk type mens kun je opschieten - met wie identificeer
jij jezelf - met wie wil je een toekomst - enz...
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Woede, Vreugde of verdriet.
Gedachten, opvattingen en
overtuigingen.
Get real, een rollenspel

Onze geestelijke kracht
Jouw sterke overtuiging dat
je met zelfvertrouwen en
bewuste overtuiging in het
leven staat
Beslis jouw strijd in jouw
eigen voordeel
Stilstaan bij jezelf geeft de
kans om gedachtepatronen
op het spoor te komen
De kracht en de gedachte van
een winnaar

Wat is meditatie, wat is
mediteren
Wat is een trauma

‘Een ruimte die ik niet ken’

Leef en handel als een doorzetter - geluk en succes persoonlijkheid - eigenwaarde - inzicht - zelfvertrouwen uniek -dialoog - affirmaties...
Perfectie - volgens regels - hunkering naar liefde angstvisioenen - verleiding van gemakzucht - leefregels persoonlijke eigenschappen checklist feedback geven en
ontvangen - advies zonder discussie...
Je authentieke ik / je ware zelf - je aangepaste fictieve ik /
je onechte zelf - je levensplan - authenticiteitstest /
harmonie test - zelfbeeld / zelfconcept - bepaal je eigen
wereld - doorslaggevende momenten en keuzes - wat jij
denkt wordt werkelijkheid - interne controle - intern delen de doorslaggevende momenten - cruciale keuzes belangrijkste mensen - interne factoren - locus of control interne dialoog - cultuur waarin je leeft - negatieve
zelfspraak - beperkende overtuiging - actieplan...
Hoe bereid je je voor op meditatie - wat is het nut concentratie op jezelf - oefening...
Een verhoogde staat van bewustzijn - een vernauwd
bewustzijn - rationalisatie - verdringing - herbeleving vermijdingsgedrag - spanning en waakzaamheid - type I en II
- herinnering - grote angst - enz...
Niets is wat het lijkt - De filosofische visie op de
parapsychologie - Nieuwe wegen, oude denkbeelden Vierluik gewijd aan brein, geest, bewustzijn en....ziel - The
trickster and the paranormal - The Physics of Immortality...
Zomaar een paar titels van mijn hoofdstukken, mijn boek
telt 14 hoofdstukken en telt ongeveer 350 A4'tjes.
Als ik dit boek uitgeef wil ik de opbrengst ter beschikking
stellen aan een goed doel. Bijv. Het Ronald McDonald
Kinderfonds.
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Misschien stel ik enkele
hoofdstukken ter beschikking
uit mijn boek, welke nog niet
is uitgegeven. Een exemplaar
wat uiteindelijk meer een
leerboek is geworden over
het spiritualisme, dan een
leesboek

Liefde, haat en verdriet zijn emoties die ons als mens in
verwarring kunnen brengen. Hogere en lagere trilling - terug
in onze herinnering aan voorgaande trainingsdagen...
Ten aanzien van jezelf, anderen en de wereld om je heen positief - negatief - situaties - bewustzijn - welk inzicht verandering - waarom...
Egodenksysteem - veel mensen zullen termen als ‘ego’ en
‘ego denken’ associëren met zelfzuchtige, egocentrische
personen - Power psychologie - Balanspsychologie Zelfverwerkelijking - Transpersoonlijk denken...
Als het met denken en voelen te maken heeft - mentale
processen die spelen in de hersenen...
Waar sta je nu - jouw nieuwe manier van denken overwinning en succes - compliment - ervaringen...
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