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Oosterbeek, 4 sept. 2013 
 
Geachte geïnteresseerde, 
 
De ontwikkelingscursus gaat zijn twaalfde jaargang in en zal ook dit jaar weer worden verzorgd  
door Lia en Maarten van Sante in de Coehoorn. Coehoornstraat 17  6811 LA  te Arnhem. 
 

Er zal een breed scala van werkmethodes aan bod komen. We werken o.a. met psychometrie.  
Om dat te leren, gaan we een aantal lessen aan de slag met: foto’s, bloemen, voorwerpen, kaarten, 
zandlezen, aura lezen en versterken hierdoor het telepathisch vermogen.  
Verder heeft de cursus tot doel jouw mediamieke gaven te ontwikkelen en te gebruiken.  
Het minimum aantal cursisten zal 8 personen zijn en een maximum van 12 personen. 
De cursus zal bestaan uit 6 avonden en zal zoveel mogelijk plaatsvinden op de eerste woensdag van 
de maand. De avonden beginnen om 20.00 uur tot 22.00 uur. 
 

De cursus C1 begint op 08 januari 2014 en zal worden afgesloten op 04 juni 2014. 
De datums voor de cursus 1ste woensdag: ( 08-01 / 05-02 / 05-03 / 02-04 / 07-05 / 04-06 voor 2013) 
De cursus C2 begint op 22 januari 2014 en zal worden afgesloten op 13 juni 2014. 
De datums voor de cursus 3de woensdag: ( 22-01 / 19-02 / 19-03 / 16-04 / 21-05 / 18-06 voor 2013) 
Mocht u willen deelnemen aan deze cursus dan verzoeken wij u onderstaand strookje, zo snel 
mogelijk, in te leveren bij het secretariaat, of af te geven op een vrijdagavond in de Coehoorn. 
 

De deelnameprijs: 6 avonden: € 75,= voor leden, € 90,= voor niet leden. Het gehele cursusbedrag 
dient vooraf gestort te zijn op bankrekening: IBAN: NL47 INGB 0000 918540 
t.n.v. Harmonia afd. Arnhem p/a Katwoudehof 70  Arnhem o.v.v. naam + Ontw.  cursus Wo. 
 

======================================================================= 
 
Naam:...................................................................................... 
Adres:...................................................................................... 
Postcode:.................... Woonplaats:........................................ 
Telefoon:.........................................  E-mail:…………………………… 
 

Wil deelnemen aan "Paranormale ontwikkeling"  verzorgd wordt door Lia en Maarten van Sante. 
De onkosten voor de cursus zal ik voor aanvang van de cursus voldoen. 
Termijnbetaling is mogelijk, als er vooraf overleg is geweest met de penningmeester. 
Mocht u door omstandigheden niet in staat zijn de cursus volledig te volgen dan dient u toch de 
volledige kosten te betalen en zal er geen restitutie volgen.    
        

Handtekening:...................................... 

Ontwikkeling CURSUS  
op de C1= 1ste en C2= 3de  woensdag:  
C1. 08 jan. 2014 => 04 jun. 2014 
C2. 22 jan. 2014 => 18 jun. 2014 


