Zaterdag 23 november 2019: Workshop Gedachtenkracht Pro
Op zaterdag 23 november 2019 geeft Pascale van 14.00 -18.00 uur de
workshop Gedachtenkracht Pro: de invloed van gedachten op onze eigen
werkelijkheid. Oftewel hoe je jouw zintuiglijke realiteit kunt co-creëren
door het bewust inzetten van jouw gedachtenkracht.
In deze workshop ga je samen met Pascale op zoek naar de magie van
manifestatie: hoe iets dat begint als een sterk verlangen in je geest, zich
uiteindelijk verwezenlijkt in de zintuiglijke realiteit van alledag. Daartoe:
* Maak je kennis met de wet van de aantrekkingskracht, een universele
natuurwet die stelt dat je datgene aantrekt waar je – bewust of onbewust –
aan denkt. Aan welke voorwaarden moet je voldoen om deze wet succesvol
toe te passen zodat jouw wens werkelijkheid wordt?
* Leer je wat de valkuilen zijn. Waardoor bereik je ondanks goede
bedoelingen en hard werken niet wat je wilt?
* Krijg je antwoord op de vraag hoe het kan dat een onstoffelijke gedachte
zich manifesteert als materie die we kunnen waarnemen met onze vijf
zintuigen? Daartoe duikt Pascale, die zelf ervaringsdeskundige is op dit
vlak, met jullie in diverse bijzondere fenomen zoals:
1. het principe van non-localiteit: deeltjes (kleinste vormen van
materie) die eerst contact met elkaar hadden en vervolgens gescheiden
worden, blijven zich daarna voor altijd van elkaar bewust en
blijven elkaar onmiddellijk beïnvloeden ongeacht de afstand tussen
beide en zonder enige uitwisseling van kracht of energie.
2. het observer effect: kwantumfysica-deskundigen hebben ontdekt dat
de persoon die de allerkleinste deeltjes meet en observeert, het gedrag
van energie en materie beïnvloedt. Hieruit zou je kunnen afleiden dat
menselijk bewustzijn scheppingskracht heeft.
3. het onzichtbare veld van oneindige mogelijkheden waarin alles met
alles is verbonden. In tegenstelling tot hetgeen altijd werd aangenomen,
blijkt op het allerkleinste niveau alles voortdurend in beweging te zijn
in plaats van vaste vormen te hebben. De kwantum fysica leert
dat materie hier grotendeels bestaat uit energie. Onze geest blijkt deze
energie te kunnen beïnvloeden.
* Bespreekt Pascale een reeks spraakmakende voorbeelden van
wetenschappelijke onderzoeken en experimenten die het bestaan van dit
veld lijken te bevestigen. In dit kader bespreekt ze opmerkelijk gedrag van
mensen, dieren, planten en zelfs machines (Random Event Generators).

Deze blijken allemaal te kunnen worden beïnvloed puur door menselijke
gedachtenkracht en dus zonder dat er sprake is van direct onderling
contact of gerichte handelingen.
Na deze workshop ben je in staat om de wet van de aantrekkingskracht op
de juiste wijze toe te passen en weet je hoe je de valkuilen kunt omzeilen. Je
kunt de geleerde principes meteen in de praktijk brengen zodat je jouw
leven in de meest positieve richting kunt sturen.
Wanneer: zaterdag 23 november 2019 van 14.00-18.00 uur (inloop vanaf
13.30 uur)
Waar: Yogastudio Yoga & More Maastricht, Niels Bohrstraat 32 in
Maastricht
Kosten: € 59,95 exclusief BTW (€72,54 inclusief BTW) inclusief
water/koffie/thee met een versnapering en een (desgewenst gesigneerd)
exemplaar van Pascale’s boek ‘Het Jaar van de Uil’.
Trainer: Pascale Bruinen
Aanmelden: via info@pascalebruinen.com
LET OP: aanmelding is pas definitief als betaling binnen is.
Plaatsen zijn beperkt, wees er dus snel bij!

