
TUNE IN

Voor nu wensen we iedereen een mooie zomer toe. 
We verwelkomen je in het najaar graag voor een 
masterclass, demonstratie of één van onze andere 
diensten.

Warme groet, Myrthe & Pat

Mediumpraktijk Spirit & Soul
Donkerstraat 15 I 4847 EH  Teteringen I www.spiritandsoul.nl
Myrthe Bruinzeel I spiritandsoul@live.nl I 06 1974 2779
Patrick Rosenthal I pat@spiritandsoul I 06 1998 3122

Lieve mensen,

Het is alweer schandalig lang geleden dat wij een nieuwsbrief hebben 
verstuurd. En er is in de tussentijd veel gebeurd.

Wat de meeste mensen al weten is dat we helaas de mooie boerderij in 
Terheijden moesten verlaten omdat de eigenaar hem heeft verkocht. Na 
een spannende periode waarin we totaal geen zicht hadden op een nieuwe 
plek kwamen we in Teteringen terecht. Hier bouwden we eigenhandig 
aan een nieuwe praktijkruimte en dachten na over prachtig klinkende 
namen. Maar hoe mooi de namen ook waren, in de volksmond heet de 
nieuwe ruimte inmiddels gewoon ‘De Hut’.

Mentorship
Ook ons lesprogramma kreeg een volledig nieuw jasje. 
Zo ruilden we de vertrouwde avondcursussen na tien 
jaar in voor een nieuw Mentorship-programma, waarvan 
de eerste serie nu succesvol en met veel plezier en en-
thousiasme is afgerond.

In september start er weer een nieuwe groep. De mentor-
ship is bedoeld voor de half gevorderde / gevorderde 
student. We duiken een jaar lang diep in het mediumschap 
en naast de bekende onderwerpen als: the power, story-
telling en ‘deepening the evidence’, wordt er ook aandacht 
besteed aan het omgaan met de cliënt in rouw, en hoe 
bouw je nu een praktijk op? Dus naast de technieken 
kijken we ook naar zaken die in de praktijk op je staan 
te wachten zodat je eind van het programma een ‘plus 
size Medium’ bent met andere woorden: volledig voor-
bereid op wat er in de praktijk op je wacht.

Deze mentorship bestaat uit acht weekenden, tussentijdse 
begeleiding in een besloten FB groep, één uur skype-
gesprek om jouw persoonlijke vragen en voortgang te 
bespreken en als bedankje voor je deelname ontvang 
je gedurende de tijd van het mentorship 10% korting op 
de real live masterclasses en oefenavonden.
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Masterclasses
Naast het Mentorship-programma is het ook mogelijk om 
losse eendaagse masterclasses te volgen over uiteen-
lopende onderwerpen. Voor het najaar hebben we nog 
masterclasses over ‘Mediumschap en Vertrouwen’ en 
Bloemlezen op het programma staan.

www.spiritandsoul.nl/masterclasses

Demonstratie-agenda
12 september 
Demonstratie Mediumschap in het Huis voor Zingeving 
in Moergestel. Opgave via: info@huisvoorzingeving.nl

21 september
Benefietdemonstratie mediumschap met 
Monique van den Bel in het witte kerkje Terheijden.
Een deel van de opbrengst gaat naar Tim, The travelling 
teacher, die helpt een school te bouwen in India.
Opgave via: spiritandsoul@live.nl

29 september
Demonstratie mediumschap in Ootmarsum.
Deze demonstratie is onderdeel van een groter programma
Meer informatie via: info@marleenBode.nl

5 oktober
Demonstratie Mediumschap bij Spiritual Balance in Strijen.
Opgave via: info@spiritualbalance.nl

12 oktober
Demonstratie Mediumschap bij de Boeddhaboom 
in Hellevoetsluis.
Opgave via: www.deboeddhaboomwebshop.nl

26 oktober
Demonstratie mediumschap met Janneke Leber 
in het witte kerkje in Terheijden.
Opgave via: spiritandsoul@live.nl

Oefenavonden
Gelukkig zijn de vertrouwde avonden nog niet helemaal 
verdwenen want één keer in de maand is iedereen welkom 
voor de oefenavonden mediumschap. Voor deze avonden 
geldt een inschrijving. Je bepaalt zelf waar je die avond 
aan wilt werken en wij verzorgen passende oefeningen 
op maat.

De data voor het najaar zijn: 20 augustus, 10 september, 
8 oktober, 12 november en 10 december.

Opgeven kan via: spiritandsoul@live.nl

Online
Nieuw in onze trainingen zijn de online masterclasses. 
Gewoon vanuit het gemak van je luie stoel een class 
volgen op een moment dat jou uitkomt. Omdat we zo vaak 
hoorden: “je aanbod is zo leuk, maar je zit zo ver weg”, 
hebben we besloten om iedere maand een online class 
te organiseren. Je kunt op het moment van de class live 
meedoen vanuit de digitale classroom. Als je er live bij 
bent kun je meedoen aan de interactie en kun je live 
vragen stellen via de chat. Mocht het onderwerp je boeien, 
maar ben je verhinderd? Geen enkel probleem, want iedere 
deelnemer ontvangt een terugkijk-link, waarmee je ge-
durende twee weken de class op een zelfgekozen moment 
kunt terugkijken. Zo hoef je dus niets te missen.

www.spiritandsoul.nl/online

Meer informatie over de mentorship vind je op: www.spiritandsoul/mentorship


