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Welkom bij Paranormaal Netwerk. 

Johan en Chrissy zijn bekend met diverse stromingen binnen het spirituele. Zowel Johan 
als Chrissy zijn al vroeg in contact gekomen met het spirituele. Ze leerden elkaar kennen 
in het jaar 1995. Beiden verrast dat ze elk op hun manier bezig waren hun gaven te 
ontwikkelen. Daarin vonden zij elkaar. Beiden volgden studies bij wijlen Lida Calzado 
(mediumschap) en later hebben zij veel gereisd naar verschillende plaatsen om kennis 
op te doen. Onder andere aan het Arthur Findlay College te Stansted in Engeland 
gestudeerd. Daarnaast volgen beiden nog steeds diverse studies en geven sinds begin 
jaren 2000 professionele opleidingen en cursussen. Eerst gaven zij deze aan huis, 
tegenwoordig worden deze opleidingen volledig online gegeven. Wat hun uniek maakt, 
is dat zij hun expertise en volledige begeleiding met heel veel plezier, proberen over te 
brengen. Ze hebben een zoon van inmiddels 28 jaar en zijn erg close met elkaar binnen 
het gezin. Pas geleden is daar een gezinsuitbreiding bij gekomen in de vorm van een 
klein ondeugend puppy genaamd Django.  
 
 

 

Chrissy  

Chrissy had al van kleins af aan iets met kleuren. Ze zag kleuren bij stemmen en 
voelden hun vibraties. Ze zag de aura’s van mensen en kon zo haar conclusies trekken.  
Chrissy werkt graag met mensen en hoort graag hun stem daarbij.  
Het is niet vreemd dat Chrissy van huis uit zangdocente is, ze geeft nog steeds zangles 
aan een kleine geselecteerde groep mensen. Haar grootvader was een groot ziener en 
daarom keek niemand vreemd op in het gezin dat Chrissy daar iets van meegekregen 
heeft. Chrissy is Paragnost en Medium en werkt graag met foto’s. Chrissy heeft vele 
studies gedaan waaronder Coaching en Counseling om mensen na een specifiek 
consult verder te kunnen adviseren. Chrissy is erg geïnteresseerd in de I-Tjing (Tao) en 
werkt doelbewust met gedachtekracht. Chrissy werkt met de Tarot , Lenormand, 
Kipper en Speel kaarten. Ook Chrissy maakt contact met uw gids of overleden 
personen. Daarnaast is Chrissy een veelgevraagd Healer. Chrissy is een vrouw met 
humor en zij houdt van gezelligheid. Chrissy haar moto is “zweven is voor vliegtuigjes” 
wat aangeeft hoe nuchter zij in het leven staat. 
 

 

 

Johan 

Geboren in Amsterdam, een goedlachse man die leren en plezier sterk combineert.  
Johan zijn moto is “Leren moet leuk zijn”. Johan maakt contact met overleden dierbaren en 
tekent de dierbaren desgewenst. Johan is Allround Medium (Trance) en werkt soms met 
zijn kipper of lenormand kaarten om een en ander te verduidelijken. Johan was 9 jaar toen 
hij voor het eerst werd geconfronteerd met zijn gaven. Zijn overleden grootvader stond aan 
zijn bed en zo is het voor hem ooit begonnen. De lijdensweg die hij daarna had was moeilijk, 
in die zin, dat niemand begreep wat hij deed of allemaal kon. Via Lida Calzado en haar 
professionele begeleiding viel alles op zijn plaats. Johan geeft consulten, leest foto’s en 
geeft zuivere informatie door van dierbare overledenen. Tevens geeft hij les in 
verschillende onderwerpen zoals: Mediumschap, Fotoreaden, Lenormand, Kipper en 
Kristallen Bol.  Johan is een zeer nuchter man en heeft beiden benen goed geaard aan de 
grond staan. 
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Aura´s & Chakra´s 
 
 

Aura´s & Shakra´s - Eerste Leerjaar 
AURA´S 
Het krachtveld rond het fysieke lichaam, de aura, bevat zeven lagen. Ze worden opgedeeld in het etherische 
lichaam, het emotionele lichaam, het mentale lichaam, het astrale lichaam, het etherisch- causale lichaam, het 
universele liefdeslichaam en het ketherisch causale lichaam. De eerste drie zijn de lagere auralichamen. Ze 
hangen af van aardse prikkels zoals pijn, gevoelens en emoties. De laatste drie worden gekoppeld aan het 
psychische van de mens. Het denken, weten en communiceren gebeurt op deze niveaus. De astrale laag, de 
vierde, staat zowel onder invloed van de lagere- als hogere auralagen. Het is eigenlijk een tussenlaag. Het 
energieveld bestaat dus uit meerdere lagen. Deze lagen zullen we leren kennen en mee werken.  
 
CHAKRA’S  
Het woord chakra betekent: wiel of rad en geeft met die betekenis al aan dat het om iets dynamisch gaat, en 
wel om onze energie. De chakra kun je zien als een soort samenbundeling van energie, die in het lichaam een 
bepaalde plaats heeft en een bewustzijnstoestand vertegenwoordigd. Wij krijgen twee soorten energie naar 
binnen: de kosmische energie welke via onze kruin binnenkomt, en de aardse energie, die via de voeten naar 
de stuit gaat. Er zijn in ons lichaam zeven chakra’s. Eigenlijk zijn er veel meer chakra’s aanwezig maar we 
behandelen de 7 belangrijkste chakra’s. De kosmische energie heeft een ander karakter dan de aardse 
energie, dat is ook logisch. De kosmische energie is vooral gericht op onze spirituele ontwikkeling. Terwijl de 
aardse energie zich meer richt op de materiële dingen o.a. ons zelfbehoud. De kruinenergie doorloopt alle 
chakra’s en komt tenslotte weer terecht in de aarde. De aarde energie doorloopt ook alle chakra’s en wordt 
via de kruin weer kosmische energie. Een constante wisselwerking dus tussen hemel en aarde of zoals 
aanhangers van de Oosterse denkwijze zouden zeggen: tussen Yin en Yang. Evenwicht is er nooit, wel 
dynamiek en een constante uitwisseling. We zullen elke chakra uitlichten en ermee leren werken. 
 

Benodigdheden : 
 Computer / Laptop 

 Schrijfblok / schrijfmaterialen 

 Ringband map / Multomap (Het liefst een Ordner vanwege de vele documentatie) 

 Microfoon / webcam  

 Printer (niet verplicht! maar wel handig om uit te printen) 

 Wierook + wierookhouder / brander  (De Nag Champa of de Darshan Bharath 
wierook) 

Informatie : 
 Duur : 8 Weken 

 Theoretische Cursus 

 Kosten : € 80,-  

 Neem contact op met Christel voor lopende acties en nieuwe 

startdatums  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.bol.com/nl/nl/p/3-stuks-wierook-satya-nag-champa-agarbatti-klassiek-staafjes/9300000005604715/
https://www.bol.com/nl/nl/p/bharath-darshan-wierook-los-pakje/9200000005226325/
https://www.messenger.com/t/TarotisteChristel
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Chiromantie 
 

 

Handlezen - Eerste Leerjaar 
Handlijnkunde (of chiromantie, van het Griekse cheir, "hand" en manteia, "het voorspellen") is een vorm van 
waarzeggerij waarbij getracht wordt iemands toekomst en karaktereigenschappen af te leiden uit de lijnen en 
andere kenmerken van zijn hand. Het handlezen komt overal ter wereld voor, in talloze variaties. De herkomst 
is nog niet geheel duidelijk, maar er wordt aangenomen dat handlijnkunde dateert van in de tijd van de 
Indiase, Hindoe astrologie (in het Sanskriet gekend als Jyotish) en de Roma (zigeuner) toekomstvoorspellers. 
We kijken naar de belangrijkste lijnen en bergen.  Je handen zijn levende spiegels die je persoonlijkheid, 
behoeften en drijfveren reflecteren. Ze vormen je unieke autobiografie die niet alleen inzicht geeft in je 
verleden. Je handen geven ook hints over je toekomst. Je lot ligt dus letterlijk in je handen.  
Handlezen is een hele kunst, maar gelukkig kun je ook als beginner een heel eind komen.  
Vooral als je gewapend bent met een sterke intuïtie en een aantal basisinzichten. 
Als beginnend handlezer is het belangrijk om het verschil tussen de linker- en rechterhand te weten. Er wordt 
vaak gezegd dat de linkerhand weergeeft wat de goden (of je genen, het is maar hoe je het bekijkt) je 
geschonken hebben, en je rechterhand wat jij hiermee doet.  
De rechterhand wordt dan ook vaak geraadpleegd om obstakels en kansen in het nu te onderzoeken. Deze 
worden vervolgens in context geplaatst met behulp van de informatie van je linker handpalm, over je potentie 
en lange termijn pad.  
Dit is goed om in gedachten te houden als je aan het ontcijferen slaat. 

 

Benodigdheden : 
 Computer / Laptop 

 Schrijfblok / schrijfmaterialen 

 Ringband map / Multomap (Het liefst een Ordner vanwege de vele documentatie) 

 Microfoon / webcam  

 Printer (niet verplicht! maar wel handig om uit te printen) 

Informatie : 
 Duur : 8 Weken 

 Theoretische & Praktische Cursus 

 Kosten : € 100,-  

 Neem contact op met Christel voor lopende acties en nieuwe 

startdatums  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.messenger.com/t/TarotisteChristel
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Coaching 
 

 

Coaching - Eerste Leerjaar 
Behoeften en waarden vormen de basis van ons gedrag. Wie zichzelf wil leren kennen, moet weten wat hem 
voortstuwt in het leven. Wie onvervulde behoeften heeft, wordt nukkig en tegendraads. Wie echt wil 
veranderen moet weten waarom. Verlies en rouw horen bij het leven, maar niet iedereen kan daar een plek 
voor vinden. Als coach zullen we regelmatig meemaken dat er sprake is van verdriet bij een cliënt, al dan niet 
verborgen. Het is belangrijk om het verschil tussen verdriet en een (chronische) depressie te herkennen. 
Perfectionisme wortelt vaak in een gebrekkig gevoel van eigenwaarde en kan cliënten behoorlijk in de weg 
zitten. We besteden aandacht aan de kenmerken en tips om hiermee om te gaan. Kinderen gaat het makkelijk 
af, maar als volwassenen worstelen we vaak met “nee” zeggen. Ik laat u zien wat het verschil is tussen 
assertief en agressief gedrag en wat de cliënt kan doen om zijn persoonlijke grenzen effectief te bewaken. We 
gaan dieper in op de kenmerken van stress en burn-out. Wat gebeurt er in het lichaam en hoe herkent de 
cliënt de signalen en wat kan hij doen om beter te ontspannen. Je kunnen verbinden met anderen vormt een 
van de belangrijkste geluksbronnen voor mensen. Maar het hebben van een goede relatie vraagt om een 
investering. 
 

Benodigdheden : 
 Computer / Laptop 

 Schrijfblok / schrijfmaterialen 

 Ringband map / Multomap (Het liefst een Ordner vanwege de vele documentatie) 

 Microfoon / webcam  

 Printer (niet verplicht! maar wel handig om uit te printen) 

Informatie : 
 Duur : 26 Weken 

 Theoretische & Praktische Cursus 

 Kosten : € 240,-  

 Neem contact op met Christel voor lopende acties en nieuwe 

startdatums  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.messenger.com/t/TarotisteChristel
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Healing 
    

 

Healing - Eerste Leerjaar 
Alles van jou, en hoe je naar andere mensen toe bent, is energie. Al het spreken en denken, aankijken en 
voelen zijn beladen met energie. Het genezen door handoplegging, dus door energie, is geen gave, het is wat 
ieder mens zou moeten kunnen, en wat je ook ongemerkt vaak misschien al doet. Als een kind gevallen is of 
zich gestoten heeft, dan is het eerste wat je bijna ongemerkt doet, hand erop leggen en wrijven op de zere 
plek, waarna de pijn verdwijnt en het kind weer verder gaat spelen. Handoplegging is gebaseerd op het 
gebruik van de universele energie. Deze energie is aanwezig in het lichaam maar ook eromheen. Met 
handoplegging wordt de energie van de genezer gebruikt om de energie van de patiënt weer op gang te 
brengen, zodat het weer kan gaan stromen. Hierbij geldt ook, dat wanneer de energie weer gaat stromen, de 
ziekte (de blokkade) weer opgeheven kan gaan worden. De energie van de genezer is niets anders als een 
aandrijfveer om de energie van de patiënt weer op gang te brengen. Iedereen heeft het in zich om 
handoplegging toe te passen. Iedereen heeft het in zich om de energie in zijn lichaam te gaan ontwikkelen. 
Deze cursus bestaat uit tien weken. De handoplegging techniek bestaat uit 15 methoden die we wekelijks 
zullen behandelen. Hiervan nemen we de eerste zeven handoplegging technieken door. Ik zal je tijdens de live 
les jou leren hoe jij je eigen chakra’s en aura opschoont alvorens we starten met dergelijke handoplegging. 
Daarna nemen we de overige acht handoplegging technieken door. Ook zullen we ook starten de technieken 
toe te passen op “mensen uit je omgeving” En ook zullen we werken met afstandsgenezing en zullen jullie met 
elkaar gaan werken. Ik zal jullie leren werken met de chakra’s ( Deel – 1 ) En deze manier van werken breiden 
we het thema “Chakra’s” verder uit ( Deel – 2 ) De overige lessen zullen praktijklessen zijn, we oefenen veel in 
het klaslokaal en je zult je handoplegging technieken alsmede je afstand techniek gaan toepassen op vreemde 
mensen. 

Benodigdheden : 
 Computer / Laptop 

 Schrijfblok / schrijfmaterialen 

 Ringband map / Multomap 

 Microfoon / webcam  

 Printer (niet verplicht! maar wel handig om uit te printen) 

Informatie : 
 Duur : 10 Weken 

 Theoretische & Praktische Cursus 

 Kosten : € 100,-  

 Neem contact op met Christel voor lopende acties en nieuwe startdatums  

 
 

Kundalini Reiki 
Reiki werkt ontspannend en verlicht ongemakken als pijn en stress. Reiki therapie wordt ook gezien als een 
methode om tot innerlijke rust en een beter zelfbewustzijn te komen. Iedereen zou een keer een Reiki 
behandeling moeten ondergaan om de heilzame werking van de therapie te ervaren. Er wordt gewerkt met de 
handen, waarbij het lichaam, met een vorm van levensenergie, wordt behandeld. De term Reiki bestaat uit 
twee Japanse karakters (kanji), te weten rei ('geest' of 'ziel') en ki ('energie' of 'levenskracht'). Een andere, 
populaire Westerse vertaling van Reiki is "universele levensenergie", of simpelweg "het leven", "de wereld". 
Bij het toepassen van Reiki worden lichaam, geest en ziel, wanneer het aankomt op ziekte en genezing, als één 
geheel gezien. Bij een Reiki behandeling treedt de Reiki beoefenaar op als intermediair, voor het doorgeven 
van universele levensenergie aan de ontvanger. Deze energie vindt zelf haar weg door het lichaam en de geest 
van de ontvanger. De doorgegeven energie heeft een voedende en harmoniserende werking op energiebanen 
(nadi's) en chakra’s. Het doorgeven van deze energie kan plaatsvinden door zowel directe handoplegging als 
op afstand. Dit doorgeven van energie oefent een positieve invloed uit op disharmonie in ieder deel van het 
menselijk wezen. Reiki wordt toegepast voor klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, en 
eveneens ter versterking van gezondheid en welbevinden. Tijdens deze cursus zal ik je drie Kundalini 
inwijdingen geven plus de overkoepelende inwijdingen die nodig zijn om jezelf Kundalini Master te kunnen 
noemen. De Reiki energie is 'intelligent' en bepaalt zelf wanneer en wat er in lichaam of geest gebeurt en komt 
altijd ten goede van de ontvangende partij. Het kan dus best gebeuren dat bijvoorbeeld, eerst je maag van 
streek raakt voordat je hoofdpijn verdwijnt. De noodzakelijke gevolgen van de behandeling zijn altijd van korte 
duur. De hoeveelheid energie die stroomt is afhankelijk van het niveau van de 'Reiki gever' en de 
ontvankelijkheid van de ontvanger. Een inwijding in Reiki is voor het leven. Ook is het zo dat de Reiki energie 
kan worden doorgegeven op afstand. Kundalini Reiki is een aanvulling op Usui Reiki. (Reiki 1, 2 en 3) Kundalini 
Reiki kun je dus toepassen naast je reguliere Reiki beoefening. Maar kennis van gewone Reiki is niet verplicht 
of vereist! Daarbij reinigt het ook de chakra's. Kundalini reiki stroomt net als gewone reiki alsof het een eigen 
intelligentie heeft. Zodra je de technieken beheerst en bent ingewijd, kun je de energie laten stromen, net als 
bij Usui Reiki het geval is. 

Benodigdheden : 
 Computer / Laptop 

 Schrijfblok / schrijfmaterialen 

 Ringband map / Multomap 

 Microfoon / webcam  

 Printer (niet verplicht! maar wel handig om uit te printen) 

Informatie : 
 Duur : 11 Weken 

 Theoretische & Praktische Cursus 

 Kosten : € 110,-  

 Neem contact op met Christel voor lopende acties en nieuwe startdatums  

 
 
 

https://www.messenger.com/t/TarotisteChristel
https://www.messenger.com/t/TarotisteChristel
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I-Tjing 
 

I-Tjing - Eerste Leerjaar 
De I-Tjing is een duizenden jaren oud Chinees orakel dat gebaseerd is op de gedachte dat alles altijd in verandering is en 
dat niets hetzelfde blijft. I-Tjing betekent letterlijk 'Boek der Veranderingen' en is afkomstig uit het eeuwenoude TAO 
(TAO is een metafysisch "natuuroverstijgend" concept dat wordt gebruikt in het taoïsme, confucianisme en meer 
algemeen in de klassieke Chinese filosofie). 
Kort gezegd bestaat de I-Tjing uit 64 verschillende hexagrammen. Een hexagram is een figuur van zes hele en 
onderbroken lijnen, die yin en yang symboliseren. Van oudsher wordt een hexagram verkregen door zes keer met drie 
muntjes te gooien. De I-Tjing geeft je inzicht in je leven en helpt je om met de veranderingen in je leven om te gaan. Ik 
leer je op een juiste manier je vragen te stellen en de hexagrammen te interpreteren. We nemen een duidelijke vraag 
in gedachten die je aan de I-Tjing wilt stellen. Je zult het antwoord van de I-Tjing zelf naar je eigen situatie steeds 
moeten leren te  vertalen. 

Benodigdheden : 
 3 Chinese Geluksmuntjes  of  setje Yao Staves  

 Computer / Laptop 

 Schrijfblok / schrijfmaterialen 

 Ringband map / Multomap (Het liefst een Ordner vanwege de vele documentatie) 

 Microfoon / webcam  

 Printer (niet verplicht! maar wel handig om uit te printen) 

Informatie : 
 Duur : 26 Weken 

 Theoretische & Praktische Opleiding 

 Kosten : € 240,-  

 Neem contact op met Johan voor lopende acties en nieuwe startdatums  

 
 
 

 

I-Tjing - In Combinatie met Lenormand 
In deze korte cursus leer je de I-Tjing te duiden vanuit de lenormand. 
We zullen diverse leggingen geheel in het teken van TAO (TAO is een metafysisch "natuuroverstijgend" concept dat 
wordt gebruikt in het taoïsme, confucianisme en meer algemeen in de klassieke Chinese filosofie) bekijken. 
Kort gezegd bestaat de I-Tjing uit 64 verschillende hexagrammen. Een hexagram is een figuur van zes hele en 
onderbroken lijnen, die yin en yang symboliseren. Van oudsher wordt een hexagram verkregen door zes keer met drie 
muntjes te gooien maar wij gaan de I-Tjing hexagrammen weergeven d.m.v. de Lenormand expanded versie. 
Dit geeft je extra inzichten, advies en doelstellingen in je leven en helpt je om bepaalde veranderingen in je leven te 
creëren. Ik leer je op een juiste manier je vragen te stellen en de hexagrammen te interpreteren.  
 
 

Benodigdheden : 
 I-Tjing - Eerste leerjaar & Lenormand - Eerste Leerjaar voltooid!  

 Lenormand Expanded Editie (47 kaarten) van Ciro Marchetti 

 Computer / Laptop 

 Schrijfblok / schrijfmaterialen 

 Ringband map / Multomap 

 Microfoon / webcam  

 Printer (niet verplicht! maar wel handig om uit te printen) 

Informatie : 
 Duur : 8 Weken 

 Theoretische & Praktische Opleiding 

 Kosten : € 80,-  

 Neem contact op met Johan voor lopende acties en nieuwe startdatums  

 
 

 

I-Tjing - In Combinatie met Tarot 
In deze korte cursus leer je de I-Tjing te duiden vanuit de Tarot. 
We zullen diverse leggingen geheel in het teken van TAO (TAO is een metafysisch "natuuroverstijgend" concept dat 
wordt gebruikt in het taoïsme, confucianisme en meer algemeen in de klassieke Chinese filosofie) bekijken. 
Kort gezegd bestaat de I-Tjing uit 64 verschillende hexagrammen. Een hexagram is een figuur van zes hele en 
onderbroken lijnen, die yin en yang symboliseren. Van oudsher wordt een hexagram verkregen door zes keer met drie 
muntjes te gooien maar wij gaan de I-Tjing hexagrammen weergeven d.m.v. de Tarot Kaarten. 
Dit geeft je extra inzichten, advies en doelstellingen in je leven en helpt je om bepaalde veranderingen in je leven te 
creëren. Ik leer je op een juiste manier je vragen te stellen en de hexagrammen te interpreteren.  

 
 

Benodigdheden : 
 I-Tjing - Eerste leerjaar & Tarot - Eerste Leerjaar voltooid!  

 Tarot Kaarten  

 Computer / Laptop 

 Schrijfblok / schrijfmaterialen 

 Ringband map / Multomap 

 Microfoon / webcam  

 Printer (niet verplicht! maar wel handig om uit te printen) 

Informatie : 
 Duur : 8 Weken 

 Theoretische & Praktische Opleiding 

 Kosten : € 80,-  

 Neem contact op met Christel voor lopende acties en nieuwe 

startdatums  

 

https://www.spirituelewinkel.nl/setje-van-10-geluksmuntjes-op-kaart.html
https://www.etsy.com/nl/listing/202985608/i-ching-hexagram-yao-staves-voor-overleg
https://www.bol.com/nl/nl/p/gilded-reverie-expanded-lenormand/9300000011116520/
https://www.messenger.com/t/Paragnost.jootje
https://www.messenger.com/t/Paragnost.jootje
https://www.messenger.com/t/TarotisteChristel
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Kleuren 
 

 

Kleuren - Eerste Leerjaar 
Het zien van kleuren beïnvloedt onze stemming. Sommige kleuren vinden we kalmerend, anderen ervaren we 
als storend. Kleur is daarom een zeer effectief psychologisch middel, dat gebruikt wordt door professionele 
hulpverleners om toegang te krijgen tot onze innerlijke emoties en om problemen op te lossen. Elke kleur 
heeft een specifieke eigenschap en betekenis. Kennis van de positieve en negatieve eigenschappen van een 
kleur kan bijdragen tot een grotere bewustwording van de invloeden die in het leven werkzaam zijn. Als een 
bepaalde kleur in je leven overheerst, zegt dat veel over je karakter en mogelijkheden. Elke kleur wordt door 
onze hersenen op een andere manier geïnterpreteerd en heeft daarom een andere emotionele of 
psychologische impact. Hoe meer kennis we hebben over de functie en betekenis van kleur, hoe meer we ons 
bewust worden van hun emotionele waarde. De kunst van kleuren combineren om aangename harmonieën 
te creëren, kan worden geleerd. We worden zelfs geboren met een bepaalde “geboortekleur” Elke kleur heeft 
zijn eigen “toon” zijn eigen “vibratie” Gedurende deze cursus zullen we leren met kleuren te werken. 
 
 
 

Benodigdheden : 
 Kleurpotloden, gum, puntenslijper (let op!!! GEEN stiften!) 

 Computer / Laptop 

 Schrijfblok / schrijfmaterialen 

 Ringband map / Multomap 

 Microfoon / webcam  

 Printer (niet verplicht! maar wel handig om uit te printen) 

Informatie : 
 Duur : 8 Weken 

 Theoretische Cursus 

 Kosten : € 80,-  

 Neem contact op met Johan voor lopende acties en nieuwe 

startdatums  

 
 
 

 
 

Kleuren - Tweede Leerjaar 
In het tweede leerjaar gaan we ervaren wat en welke kleuren iets beïnvloedt. Je zal het zelf gaan ervaren op 
kort termijn hoe het jou kan helpen in je leven. Sommige kleuren vinden we kalmerend, anderen ervaren we 
als storend. Kleur is daarom een zeer effectief psychologisch middel, dat gebruikt wordt door professionele 
hulpverleners om toegang te krijgen tot onze innerlijke emoties en om problemen op te lossen. Elke kleur 
heeft een specifieke eigenschap en betekenis. Kennis van de positieve en negatieve eigenschappen van een 
kleur kan bijdragen tot een grotere bewustwording van de invloeden die in het leven werkzaam zijn. Als een 
bepaalde kleur in je leven overheerst, zegt dat veel over je karakter en mogelijkheden. Elke kleur wordt door 
onze hersenen op een andere manier geïnterpreteerd en heeft daarom een andere emotionele of 
psychologische impact. Hoe meer kennis we hebben over de functie en betekenis van kleur, hoe meer we ons 
bewust worden van hun emotionele waarde. De kunst van kleuren combineren om aangename harmonieën te 
creëren, kan worden geleerd. We worden zelfs geboren met een bepaalde “geboortekleur” Elke kleur heeft 
zijn eigen “toon” zijn eigen “vibratie” Gedurende deze cursus zullen we leren met kleuren te werken. 
 
 
 
 

Benodigdheden : 
 Kleurpotloden, gum, puntenslijper (let op!!! GEEN stiften!) 

 Computer / Laptop 

 Schrijfblok / schrijfmaterialen 

 Ringband map / Multomap 

 Microfoon / webcam  

 Printer (niet verplicht! maar wel handig om uit te printen) 

Informatie : 
 Duur : 8 Weken 

 Theoretische Cursus 

 Kosten : € 80,-  

 Neem contact op met Johan voor lopende acties en nieuwe 

startdatums  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.messenger.com/t/Paragnost.jootje
https://www.messenger.com/t/Paragnost.jootje
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Manifestatie 
 

Wet Van Aantrekkingskracht - Eerste Leerjaar 
Alles in dit universum is energie en trilling. Ook wij zijn energetische wezens en “trillen op een bepaalde 
frequentie”. Alles wat op dezelfde frequentie trilt, zal met elkaar resoneren en elkaar aantrekken. Met andere 
woorden: wat we uitzenden, komt ook naar ons terug. Dit is een universele wet. Wat we rondom ons zien, is 
de reflectie van ons eigen bewustzijn. Die spiegel hebben we nodig om bewust te worden van wat er in ons 
leeft. We creëren of manifesteren met ons totale bewustzijn. Het grootste deel (zo’n 80 %) van ons bewustzijn 
is echter onbewust. D.w.z. dat we in het verleden onze realiteit voornamelijk onbewust gecreëerd hebben, 
vanuit onze conditioneringen en trauma’s. Die conditioneringen zijn gevormd door overtuigingen die we 
meekregen van onze ouders, familie, de cultuur, wat we gehoord, gezien of gelezen hebben en wat we aan 
trauma’s hebben meegemaakt. Dit alles maakt deel uit van hoe we onze wereld en onszelf waarnemen. De 
Wet van Aantrekking zorgt ervoor dat we alles wat we bewust wél of niet willen, in ons leven manifesteren. 
Iedere gedachte die we denken is een energievorm die daarna bestaat, en als we een gedachte heel vaak 
denken wordt deze energievorm steeds sterker. Als de energievorm sterk genoeg is geworden zal deze zich 
manifesteren in je leven, omdat het universum verstrekt waar we om vragen. Op iedere gedachte volgt een 
emotie die voelbaar is in ons lichaam, positieve gedachten geven positieve emoties (blijdschap, trots, 
enthousiasme enz.), en negatieve gedachten geven negatieve emoties (boosheid, verdriet, angst enz.). Naast 
de gedachten die we denken, hebben vooral de emoties die we voelen invloed op de manifestatie van dingen 
in ons leven. Als we blij en dankbaar zijn voor iets of iemand in ons leven, is dit de vibratie die we uitzenden. 
Hetzelfde geldt voor negatieve emoties die we voelen en daardoor uitzenden. Ook daarvan zal het universum 
ons meer sturen. tijdens deze cursus zal ik je leren je op de juiste frequentie te begeven en je de wet van 
aantrekking te leren. 

 

Benodigdheden : 
 Computer / Laptop 

 Schrijfblok / schrijfmaterialen 

 Ringband map / Multomap 

 Microfoon / webcam  

 Printer (niet verplicht! maar wel handig om uit te printen) 

 Wierook + wierookhouder / brander  (De Nag Champa of de Darshan Bharath wierook) 

Informatie : 
 Duur : 10 Weken 

 Praktische Cursus en dus weinig theorie!!! 

 Kosten : € 100,-  

 Neem contact op met Christel voor lopende acties en nieuwe 

startdatums  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

https://www.bol.com/nl/nl/p/3-stuks-wierook-satya-nag-champa-agarbatti-klassiek-staafjes/9300000005604715/
https://www.bol.com/nl/nl/p/bharath-darshan-wierook-los-pakje/9200000005226325/
https://www.messenger.com/t/TarotisteChristel
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Meditatie 
 
 

Mediteren - Eerste Leerjaar 
Meditatie ontwikkelt het volledige vermogen van ieder mens. Men ervaart meer innerlijke rust en geluk, de 
gezondheid verbetert en creativiteit en succes groeien. Tevens vermindert het angst en stress. Het is niet zoals 
veel mensen denken een vorm van (verstandelijke gerichte) concentratie.  
Het is een wonderlijke mix van inspanning en ontspanning tegelijkertijd. Goede meditaties zijn een speciale 
combinatie van alert blijven, de aandacht gericht houden en tegelijkertijd heel diep ontspannen. Het is deze 
speciale combinatie die zoveel gezonde effecten geeft. Tevens is het zo dat regelmatig mediteren nodig is om 
het contact met het innerlijk te verbeteren om zo tot betere resultaten te leiden op het gebied van mental- en 
psychic mediumschap. Je moet je voorstellen... 
Gedurende de nacht slaapt ons lichaam. Maar wat dacht je van je hoofd? Je gedachten? Die staan niet stil, dat 
gaat gewoon door. Het is daarom ook niet zo vreemd dat veel mensen vastlopen in het dagelijks leven en/of 
psychische problemen krijgen. Het is namelijk van levensbelang dat ook onze geest (gedachten) tot rust 
kunnen komen. Door middel van meditatie kun je dat bewerkstelligen. Middels deze cursus leer ik jou hoe je 
die gedachten stillegt,  
dat zal niet meteen gaan maar daar geven we je praktische oefeningen voor die je dagelijks kunt beoefenen. 
Aan het einde van deze cursus ben jij in staat om heerlijk zelfstandig te mediteren. 

 

Benodigdheden : 
 Computer / Laptop 

 Schrijfblok / schrijfmaterialen 

 Ringband map / Multomap 

 Microfoon / webcam  

 Printer (niet verplicht! maar wel handig om uit te printen) 

 Wierook + wierookhouder / brander  (De Nag Champa of de Darshan Bharath 
wierook) 

Informatie : 
 Duur : 8 Weken 

 Praktische Cursus en dus weinig theorie!!! 

 Kosten : € 80,-  

 Neem contact op met Christel voor lopende acties en nieuwe 

startdatums  

 
 

 
 
 

Mediteren - Tweede Leerjaar 
Als je minstens een half jaar regelmatig mediteert en je wilt je techniek uitbreiden, dan kan je een gevorderde 
techniek leren. Tijdens de meditatie leg je als het ware een reis af. Je zakt uit het actieve denken naar stillere 
lagen van je eigen bewustzijn. Dit bewustzijn kan je vergelijken met de oceaan. Aan de oppervlakte is altijd 
beweging, golven rollen af en aan. Maar als je door de golven heen naar de diepte duikt, wordt het al snel 
stiller. Dichter bij de bodem wordt het meer en meer bewegingloos. De gevorderde techniek is een extra 
hulpmiddel om door de golven te duiken. Bovendien helpt de techniek je om de reis naar de stilte bewuster 
mee te maken. De gevorderde techniek helpt om aandacht te ontwikkelen. Het is een hulpmiddel om de 
gedachten activiteit te verfijnen en tot rust te brengen. Waarin ik je tijdens de eerste cursus heb leren 
mediteren gaan we de tweede cursus dieper in op het dieper naar binnen schouwen en verschillende 
meditatietechnieken. 
 
 
 
 
 

 

Benodigdheden : 
 Computer / Laptop 

 Schrijfblok / schrijfmaterialen 

 Ringband map / Multomap 

 Microfoon / webcam  

 Printer (niet verplicht! maar wel handig om uit te printen) 

 Wierook + wierookhouder / brander  (De Nag Champa of de Darshan Bharath 
wierook) 

Informatie : 
 Duur : 8 Weken 

 Praktische Cursus en dus weinig theorie!!! 

 Kosten : € 80,-  

 Neem contact op met Christel voor lopende acties en nieuwe 

startdatums  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bol.com/nl/nl/p/3-stuks-wierook-satya-nag-champa-agarbatti-klassiek-staafjes/9300000005604715/
https://www.bol.com/nl/nl/p/bharath-darshan-wierook-los-pakje/9200000005226325/
https://www.bol.com/nl/nl/p/3-stuks-wierook-satya-nag-champa-agarbatti-klassiek-staafjes/9300000005604715/
https://www.bol.com/nl/nl/p/bharath-darshan-wierook-los-pakje/9200000005226325/
https://www.messenger.com/t/TarotisteChristel
https://www.messenger.com/t/TarotisteChristel
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Mediumschap 
 
 

Mediumschap - Eerste Leerjaar 
Om jouw talenten te ontdekken hebben wij mediumschap, sowieso verdeelt over 3 niveau´s, deze betreft vooral 
het eerste jaar. We gaan in het eerste jaar vooral op zoek en ontdekken naar je talenten en deze samen met jou 
proberen naar een hoger niveau te trekken. Wij zullen jou diverse invalshoeken meegeven zodat je nog meer uit 
jouw talent kunt halen. Je zal begrijpen dat dit een proces is, wat niet in een uurtje per week in een halfjaar te leren 
valt…. Jij als mens zal hierdoor ook namelijk wat veranderen en jezelf uiterst goed leren kennen. Het is een 
innerlijke ontwikkeling, waarvan wij al jaren roepen dat dit eigenlijk vanaf de basis school aangeleerd zou moeten 
worden. 

 
Start: 12 september 10:00 uur eerste les 
± 2e  zondag in de maand  (10 maanden lang, excl. schoolvakanties) komen we samen via een zoom meeting deze 
zal starten rond de klok van 10:00 uur. Tijdens deze eerste anderhalf uur doen we besprekingen en meditatie, jawel 
mediteren is een vereiste om in de juiste frequentie te geraken en daar de rest van de dag mee te gaan werken.  
 
Vanaf 11:30 uur tot en met 12:30 is het lunchpauze en mag iedereen even dat uurtje zijn hapje en drankje gaan doen. 
Vanaf 12:30 uur tot ± 14:00 uur, gaan we met diverse zaken maandelijks aan de slag, denk hierbij aan: 

 Mediteren 

 Chakra´s 

 Kleuren 

 Aura´s 

 Psychometrie 

 Symbolen 

 Numerologie 

 Werken met Namen 

 Werken met Muziek 

 Mental Mediumschap (contact met levende dierbare maken) 

 Psychic Mediumschap (contact met overleden dierbare maken) 
Vanaf 14:00 uur tot ± 14:30 uur, nemen we even een koffie pauze 
Vanaf 14:30 uur tot ± 16:00 uur, gaan we verder met diverse zaken zoals hierboven beschreven. 

 
1 á 2 weken na de les dag (overleggen we tijdens de les) is er een praktische les moment op de vrijdagavond van 19:00 uur tot ± 21:00 uur 
Hierin gaan we het geleerde beoefenen en praktiseren. 2 keer per jaar een moment waarin we persoonlijk met jou een uur lang gaan zitten (denk hierbij aan, 
voor de zomervakantie en voor het einde van de lesjaar).  

, 

Benodigdheden : 
 Internet aansluiting 

 Pc, Laptop of Tablet (liefst niet via een telefoon vanwege de breedte van het scherm en 
je daardoor niet goed kunt lezen en dergelijke) 

 Webcam / Microfoon 

 Een printer of de mogelijkheid om elders te kunnen printen (voor de opdrachten en 
documentatie) 

 Schrijfmaterialen 

 Kladblok (voor aantekeningen) 

 Ringband map / Multomap (Het liefst een Ordner vanwege de vele documentatie)  

 Kleurpotloden, gum, puntenslijper (let op!!! GEEN stiften!) 

 Wierook + wierookhouder / brander  (De Nag Champa of de Darshan Bharath wierook) 

Informatie : 
 Duur : 1 Jaar (1 Gehele dag per maand in een weekend) 

 Praktische Cursus en dus weinig theorie!!! 

 Kosten : zie hieronder.  

 Neem contact op met Christel of Johan voor lopende acties en nieuwe 

startdatums  

                                    

 

Kosten: 
Inschrijving : 1 x € 25,- €   25,- 

Cloudopslag voor huiswerk : 52 (weken) x € 1,95 € 101,40 

Live conferencing : ± 80 (Live Les uren) x € 1,35 € 108,- 

Overige Les kosten : 52 (weken) x € 5,11 € 265,60 

Examen kosten : 1 x € 25,- €   25,- 

   

Totaal :  € 525,- 

 
De betaling mag in termijnen en je mag zelf kiezen in hoeveel termijnen.  
In 1 keer dan vervalt de inschrijvingskosten á € 25,- en betaal je dus maar € 500,- voor dit gehele lesjaar 
Wil je in 2 termijnen dan betaal je nu 1 termijn á  € 275,- (incl. inschrijfkosten) en volgende maand het tweede termijn á € 250 
Wil je in 3 termijnen dan betaal je nu 1 termijn á € 175,- (incl. inschrijfkosten) en zo elke opvolgende maand het tweede en derde termijn á € 175,- 
Wil je in 4 termijnen dan betaal je nu 1 termijn á € 150,- (incl. inschrijfkosten) en zo elke opvolgende maand het tweede, derde en vierde termijn á € 125,- 
Wil je in 5 termijnen dan betaal je nu 1 termijn á € 125,- (incl. inschrijfkosten) en zo elke opvolgende maand het tweede, derde, vierde en vijfde termijn á € 100,- 
 
Wil je heel graag dit volgen maar lukt het niet met bovenstaande dan hebben we een speciale regeling van 10 termijnen waarbij je nu 1  termijn á € 75,- (incl. 
inschrijfkosten) betaald en zo elke opvolgende maand het volgende termijn voldoet á € 50,-  
Je dient bij deze regeling wel de voorwaarden te lezen en ondertekend terug te sturen aan ons (mag een foto of scan zijn). 
 

https://www.bol.com/nl/nl/p/3-stuks-wierook-satya-nag-champa-agarbatti-klassiek-staafjes/9300000005604715/
https://www.bol.com/nl/nl/p/bharath-darshan-wierook-los-pakje/9200000005226325/
https://www.messenger.com/t/TarotisteChristel
https://www.messenger.com/t/Paragnost.jootje


Opleidingen Bij Paranormaal Netwerk.nl 

© 2021 – Millenniummediums.com Limited & Paranormaal-Netwerk.nl  Pagina 12 

 

Mediumschap - Tweede Leerjaar 
Dit leerjaar gaan we meer jouw persoonlijke talenten uitbuiten. Wij hebben mediumschap, sowieso verdeelt over 3 
niveau´s, deze betreft het tweede jaar. We gaan in het tweede jaar vooral heel erg individueel ontdekken waar 
jouw talenten in uitblinken en deze samen met jou naar het allerhoogste niveau te trekken. Wij zullen jou diverse 
invalshoeken meegeven zodat je nog meer uit jouw talent kunt halen. Je zal begrijpen dat dit een proces is, wat 
niet in een uurtje per week in een halfjaar te leren valt…. Jij als mens zijnde zal hierdoor namelijk meer veranderen 
en jezelf uiterst goed gaan leren kennen. Het is een innerlijke ontwikkeling, waarvan wij al jaren roepen dat dit 
eigenlijk vanaf de basis school aangeleerd zou moeten worden. 

 
Start: 23 januari 2022 10:00 uur eerste les 
± 3e  zondag of zaterdag in de maand  (10 maanden lang, excl. schoolvakanties) komen we samen via een zoom 
meeting deze zal starten rond de klok van 10:00 uur. Tijdens deze eerste anderhalf uur doen we besprekingen en 
meditatie, jawel mediteren is een vereiste om in de juiste frequentie te geraken en daar de rest van de dag mee te 
gaan werken.  
 
Vanaf 11:30 uur tot en met 12:30 is het lunchpauze en mag iedereen even dat uurtje zijn hapje en drankje gaan doen. 
Vanaf 12:30 uur tot ± 14:00 uur, gaan we met diverse zaken maandelijks aan de slag, denk hierbij aan: 

 Mediteren 

 Chakra´s 

 Kleuren 

 Aura´s 

 Psychometrie 

 Symbolen 

 Numerologie 

 Werken met Namen 

 Werken met Muziek 

 Mental Mediumschap (contact met levende dierbare maken) 

 Psychic Mediumschap (contact met overleden dierbare maken) 
Vanaf 14:00 uur tot ± 14:30 uur, nemen we even een koffie pauze 
Vanaf 14:30 uur tot ± 16:00 uur, gaan we verder met diverse zaken zoals hierboven beschreven. 

 
1 á 2 weken na de les dag (overleggen we tijdens de les) is er een praktische les moment op de vrijdagavond van 19:00 uur tot ± 21:00 uur 
Hierin gaan we het geleerde beoefenen en praktiseren. 2 keer per jaar een moment waarin we persoonlijk met jou een uur lang gaan zitten (denk hierbij aan, 
voor de zomervakantie en voor het einde van de lesjaar).  

, 

Benodigdheden : 
 Mediumschap - Eerste Leerjaar voltooid! 

 Internet aansluiting 

 Pc, Laptop of Tablet (liefst niet via een telefoon vanwege de breedte van het scherm en 
je daardoor niet goed kunt lezen en dergelijke) 

 Webcam / Microfoon 

 Een printer of de mogelijkheid om elders te kunnen printen (voor de opdrachten en 
documentatie) 

 Schrijfmaterialen 

 Kladblok (voor aantekeningen) 

 Ringband map / Multomap (Het liefst een Ordner vanwege de vele documentatie)  

 Kleurpotloden, gum, puntenslijper (let op!!! GEEN stiften!) 

 Wierook + wierookhouder / brander  (De Nag Champa of de Darshan Bharath wierook) 

Informatie : 
 Duur : 1 Jaar (1 Gehele dag per maand in een weekend) 

 Praktische Cursus en dus weinig theorie!!! 

 Kosten : zie hieronder.  

 Neem contact op met Christel of Johan voor lopende acties en nieuwe 

startdatums   

                                    

 

Kosten: 
Inschrijving : 1 x € 25,- €   25,- 

Cloudopslag voor huiswerk : 52 (weken) x € 1,95 € 101,40 

Live conferencing : ± 80 (Live Les uren) x € 1,35 € 108,- 

Overige Les kosten : 52 (weken) x € 5,11 € 265,60 

Examen kosten : 1 x € 25,- €   25,- 

   

Totaal :  € 525,- 

 
De betaling mag in termijnen en je mag zelf kiezen in hoeveel termijnen.  
In 1 keer dan vervalt de inschrijvingskosten á € 25,- en betaal je dus maar € 500,- voor dit gehele lesjaar 
Wil je in 2 termijnen dan betaal je nu 1 termijn á  € 275,- (incl. inschrijfkosten) en volgende maand het tweede termijn á € 250 
Wil je in 3 termijnen dan betaal je nu 1 termijn á € 175,- (incl. inschrijfkosten) en zo elke opvolgende maand het tweede en derde termijn á € 175,- 
Wil je in 4 termijnen dan betaal je nu 1 termijn á € 150,- (incl. inschrijfkosten) en zo elke opvolgende maand het tweede, derde en vierde termijn á € 125,- 
Wil je in 5 termijnen dan betaal je nu 1 termijn á € 125,- (incl. inschrijfkosten) en zo elke opvolgende maand het tweede, derde, vierde en vijfde termijn á € 100,- 
 
Wil je heel graag dit volgen maar lukt het niet met bovenstaande dan hebben we een speciale regeling van 10 termijnen waarbij je nu 1  termijn á € 75,- (incl. 
inschrijfkosten) betaald en zo elke opvolgende maand het volgende termijn voldoet á € 50,-  
Je dient bij deze regeling wel de voorwaarden te lezen en ondertekend terug te sturen aan ons (mag een foto of scan zijn). 

 
 
 

https://www.bol.com/nl/nl/p/3-stuks-wierook-satya-nag-champa-agarbatti-klassiek-staafjes/9300000005604715/
https://www.bol.com/nl/nl/p/bharath-darshan-wierook-los-pakje/9200000005226325/
https://www.messenger.com/t/TarotisteChristel
https://www.messenger.com/t/Paragnost.jootje
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Mediumschap - Derde Leerjaar 
Dit leerjaar staat in het teken van trance mediumschap, later hier meer over! 
 
 
 
 
 
 

 
Start: nog niet bekend 
±1e  zondag of zaterdag in de maand  (10 maanden lang, excl. schoolvakanties) komen we samen via een zoom 
meeting deze zal starten rond de klok van 10:00 uur. Tijdens deze eerste anderhalf uur doen we besprekingen en 
meditatie, jawel mediteren is een vereiste om in de juiste frequentie te geraken en daar de rest van de dag mee te 
gaan werken.  
 
Vanaf 11:30 uur tot en met 12:30 is het lunchpauze en mag iedereen even dat uurtje zijn hapje en drankje gaan doen. 
Vanaf 12:30 uur tot ± 14:00 uur, gaan we met diverse zaken maandelijks aan de slag, denk hierbij aan: 

 Mediteren 

 Chakra´s 

 Kleuren 

 Aura´s 

 Psychometrie 

 Symbolen 

 Numerologie 

 Werken met Namen 

 Werken met Muziek 

 Mental Mediumschap (contact met levende dierbare maken) 

 Psychic Mediumschap (contact met overleden dierbare maken) 
Vanaf 14:00 uur tot ± 14:30 uur, nemen we even een koffie pauze 
Vanaf 14:30 uur tot ± 16:00 uur, gaan we verder met diverse zaken zoals hierboven beschreven. 

 
1 á 2 weken na de les dag (overleggen we tijdens de les) is er een praktische les moment op de vrijdagavond van 19:00 uur tot ± 21:00 uur 
Hierin gaan we het geleerde beoefenen en praktiseren. 2 keer per jaar een moment waarin we persoonlijk met jou een uur lang gaan zitten (denk hierbij aan, 
voor de zomervakantie en voor het einde van de lesjaar).  

, 

Benodigdheden : 
 Mediumschap - Tweede Leerjaar voltooid! 

 Internet aansluiting 

 Pc, Laptop of Tablet (liefst niet via een telefoon vanwege de breedte van het scherm en 
je daardoor niet goed kunt lezen en dergelijke) 

 Webcam / Microfoon 

 Een printer of de mogelijkheid om elders te kunnen printen (voor de opdrachten en 
documentatie) 

 Schrijfmaterialen 

 Kladblok (voor aantekeningen) 

 Ringband map / Multomap (Het liefst een Ordner vanwege de vele documentatie)  

 Kleurpotloden, gum, puntenslijper (let op!!! GEEN stiften!) 

 Wierook + wierookhouder / brander  (De Nag Champa of de Darshan Bharath wierook) 

Informatie : 
 Duur : 1 Jaar (1 Gehele dag per maand in een weekend) 

 Praktische Cursus en dus weinig theorie!!! 

 Kosten : zie hieronder.  

 Neem contact op met Christel of Johan voor lopende acties en nieuwe 

startdatums  

                                    

 

Kosten: 
Inschrijving : 1 x € 25,- €   25,- 

Cloudopslag voor huiswerk : 52 (weken) x € 1,95 € 101,40 

Live conferencing : ± 80 (Live Les uren) x € 1,35 € 108,- 

Overige Les kosten : 52 (weken) x € 5,11 € 265,60 

Examen kosten : 1 x € 25,- €   25,- 

   

Totaal :  € 525,- 

 
De betaling mag in termijnen en je mag zelf kiezen in hoeveel termijnen.  
In 1 keer dan vervalt de inschrijvingskosten á € 25,- en betaal je dus maar € 500,- voor dit gehele lesjaar 
Wil je in 2 termijnen dan betaal je nu 1 termijn á  € 275,- (incl. inschrijfkosten) en volgende maand het tweede termijn á € 250 
Wil je in 3 termijnen dan betaal je nu 1 termijn á € 175,- (incl. inschrijfkosten) en zo elke opvolgende maand het tweede en derde termijn á € 175,- 
Wil je in 4 termijnen dan betaal je nu 1 termijn á € 150,- (incl. inschrijfkosten) en zo elke opvolgende maand het tweede, derde en vierde termijn á € 125,- 
Wil je in 5 termijnen dan betaal je nu 1 termijn á € 125,- (incl. inschrijfkosten) en zo elke opvolgende maand het tweede, derde, vierde en vijfde termijn á € 100,- 
 
Wil je heel graag dit volgen maar lukt het niet met bovenstaande dan hebben we een speciale regeling van 10 termijnen waarbij je nu 1  termijn á € 75,- (incl. 
inschrijfkosten) betaald en zo elke opvolgende maand het volgende termijn voldoet á € 50,-  
Je dient bij deze regeling wel de voorwaarden te lezen en ondertekend terug te sturen aan ons (mag een foto of scan zijn). 

 
 
 

https://www.bol.com/nl/nl/p/3-stuks-wierook-satya-nag-champa-agarbatti-klassiek-staafjes/9300000005604715/
https://www.bol.com/nl/nl/p/bharath-darshan-wierook-los-pakje/9200000005226325/
https://www.messenger.com/t/TarotisteChristel
https://www.messenger.com/t/Paragnost.jootje
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Orakels 
 
 

Cartomancy - Eerste Leerjaar 
Kaartleggen met speelkaarten is een vrij unieke en niet bekende manier van toekomst voorspellen. Ik spreek 
dan over de tegenwoordige tijd, de oude zigeuners deden vroeger niet anders. Niet veel mensen weten dat je 
met gewone speelkaarten zoals wij ze kennen: harten, klaveren, ruiten en schoppen toegang hebben tot ons 
onderbewustzijn. Zoals wij de Lenormandkaarten kennen met hun intrigerende taferelen, zo heeft elke 
Lenormandkaart ook een eigen en unieke medaillon van de gewone speelkaarten. Deze medaillons hebben 
een sterke en gedetailleerde betekenis als je de kaarten gaat lezen. Dit betekent niet per definitie dat de 
medaillons van de Lenormand ook de dezelfde betekenis hebben als die van de gewone speelkaarten. Wel zijn 
er gelijkenissen. Elke kaartkleur staat voor een bepaald symbool en een bepaald thema. Als je deze in 
combinatie leest met andere kaartkleuren bekom je een helder en duidelijk verhaal. Op die manier kunnen wij 
met de gewone speelkaarten een kijkje nemen in het verleden, het heden en de toekomst. Vooraleer je de 
gewone speelkaarten kan lezen is het niet alleen belangrijk om de kaartkleuren (medaillons) goed te kennen. 
Zo heeft elke kaartnummer ook een specifieke betekenis. Kaartleggen met speelkaarten is een unieke manier 
van kijken in de toekomst. Doordat vrij duidelijk is welke kaart wat betekent stelt het ons in staat om de 
diepere lagen van het verleden, heden en toekomst te onthullen. De gewone speelkaarten zijn tevens een 
krachtig instrument van voorspellen waarin je direct ziet of een kaart al dan niet positief gelegen is. De 
gewone speelkaarten geven correct, nauwkeurig en ondubbelzinnig antwoord op al jouw levensvragen. 

 

Benodigdheden : 
 Een set Speelkaarten  

 Computer / Laptop 

 Schrijfblok / schrijfmaterialen 

 Ringband map / Multomap (Het liefst een Ordner vanwege de vele documentatie) 

 Microfoon / webcam  

 Printer (niet verplicht! maar wel handig om uit te printen) 

Informatie : 
 Duur : 26 Weken 

 Theoretische & Praktische Opleiding 

 Kosten : € 240,-  

 Neem contact op met Christel voor lopende acties en nieuwe 

startdatums  

 
 
 
 
 
 

Cartomancy - Tweede Leerjaar 
Kaartleggen met speelkaarten is een vrij unieke en niet bekende manier van toekomst voorspellen. Ik spreek 
dan over de tegenwoordige tijd, de oude zigeuners deden vroeger niet anders. Niet veel mensen weten dat je 
met gewone speelkaarten zoals wij ze kennen: harten, klaveren, ruiten en schoppen toegang hebben tot ons 
onderbewustzijn. Zoals wij de Lenormandkaarten kennen met hun intrigerende taferelen, zo heeft elke 
Lenormandkaart ook een eigen en unieke medaillon van de gewone speelkaarten. Deze medaillons hebben 
een sterke en gedetailleerde betekenis als je de kaarten gaat lezen. Dit betekent niet per definitie dat de 
medaillons van de Lenormand ook de dezelfde betekenis hebben als die van de gewone speelkaarten. Wel zijn 
er gelijkenissen. Elke kaartkleur staat voor een bepaald symbool en een bepaald thema. Als je deze in 
combinatie leest met andere kaartkleuren bekom je een helder en duidelijk verhaal. Op die manier kunnen wij 
met de gewone speelkaarten een kijkje nemen in het verleden, het heden en de toekomst. Vooraleer je de 
gewone speelkaarten kan lezen is het niet alleen belangrijk om de kaartkleuren (medaillons) goed te kennen. 
Zo heeft elke kaartnummer ook een specifieke betekenis. Kaartleggen met speelkaarten is een unieke manier 
van kijken in de toekomst. Doordat vrij duidelijk is welke kaart wat betekent stelt het ons in staat om de 
diepere lagen van het verleden, heden en toekomst te onthullen. De gewone speelkaarten zijn tevens een 
krachtig instrument van voorspellen waarin je direct ziet of een kaart al dan niet positief gelegen is. De 
gewone speelkaarten geven correct, nauwkeurig en ondubbelzinnig antwoord op al jouw levensvragen. 

 

Benodigdheden : 
 Cartomancy - Eerste Leerjaar Voltooid! 

 Een set Speelkaarten  

 Computer / Laptop 

 Schrijfblok / schrijfmaterialen 

 Ringband map / Multomap (Het liefst een Ordner vanwege de vele documentatie) 

 Microfoon / webcam  

 Printer (niet verplicht! maar wel handig om uit te printen) 

Informatie : 
 Duur : 26 Weken 

 Theoretische & Praktische Opleiding 

 Kosten : € 240,-  

 Neem contact op met Christel voor lopende acties en nieuwe 

startdatums  

 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.messenger.com/t/TarotisteChristel
https://www.messenger.com/t/TarotisteChristel


Opleidingen Bij Paranormaal Netwerk.nl 

© 2021 – Millenniummediums.com Limited & Paranormaal-Netwerk.nl  Pagina 15 

 
 

Kipper - Eerste Leerjaar 
De meest complete Online Kipper Opleiding in de Benelux. "De kans" om dit machtig mooie orakel uitgebreid 
te leren. Ook als je al (een beetje) bekend bent met de Fin de Siècle Kipper kaarten dan zal dit echt een 
enorme extra toegevoegde waarde zijn op je huidige kennis. We moeten immers "bij" blijven qua kennis zoals 
velen wel begrijpen. Wil je ook ook investeren in een cursus waarbij je na goed gevolg vanuit je eigen huis 
lekker voor jezelf kunt werken? Tijdens deze cursus bied ik 26 weken lang begeleiding aan, waarbij je alles van 
A tot Z zult leren.  Ik leer je de kaarten 1 voor 1 te duiden maar ook de verschrikkelijk moeilijke combinaties 
onderling de kaarten te begrijpen. Ook leer je bij mij (als 1 van de allereerste) de nieuwste versie met de 39 
kaarten.....  Zo ben je in 1 klap vernieuwender als de meeste huidige Fin de Siècle Kipper kaartleggers  
* Kaarten duiden * Kaart combinaties * Diverse patronen * Heel veel extra´s * En nog veel meer.... 
Natuurlijk leer je bij mij ook een stuk ethiek, wat vertellen we wel (en hoe) en wat vooral niet. Zodat jij en 
jouw orakel ten alle tijden puur en zuiver blijft. En je er ook alleen maar de allerbeste en/of meeste informatie 
uit kunt halen. Één keer per week komen we hier samen in onze Online Digitale Klaslokaal en nemen we de 
lesstof van die week door en meestal doen we tijdens die live les dan ook nog eens legging. Allemaal Live met 
webcams en microfoontjes, ook nog eens heel gezellig maar vooral leerzaam. De rest van de week kun je hier 
via onze online college opdrachten maken en de lesstof leren, dit doen we vaak op verschillende manieren 
zoals bijvoorbeeld in spelvorm, bijvoorbeeld kruiswoordraadsels, memorie en oefen-vragencarrousels zodat je 
op een hele gemakkelijke manier bij ons alle leerstof leert en onbewust opneemt in je geheugen. 
Wij begrijpen als geen ander dat het best moeilijk is om weer te leren, zeker als je al een tijdje uit de 
schoolbanken bent... Werk je ongeregelde diensten? Geen probleem ! Alle lessen worden opgenomen en zijn 
terug te bekijken. Meldt je snel aan en hopelijk mag ik jou alles leren van A tot Z. 
 

Benodigdheden : 
 Een set Kipper kaarten van  Ciro Marchetti 

 Computer / Laptop 

 Schrijfblok / schrijfmaterialen 

 Ringband map / Multomap (Het liefst een Ordner vanwege de vele documentatie) 

 Microfoon / webcam  

 Printer (niet verplicht! maar wel handig om uit te printen) 

Informatie : 
 Duur : 26 Weken 

 Theoretische & Praktische Opleiding 

 Kosten : € 240,-  

 Neem contact op met Johan voor lopende acties en nieuwe 

startdatums  

 
 
 
 
 

Kipper - Tweede Leerjaar 
In het tweede jaar gaan we nieuwe (iets moeilijkere) patronen leren. 
Ook leer ik je het astrologisch uitkruisen in de grand tableau en hoe dat dan weer te interpreteren.  
Astrologische waarden en elementen leren te gebruiken. 
Maar ook qua kwintessens en wat je daar allemaal mee kunt. 
Kortom na deze verdieping van leerstof omtrent de Kipper kaarten zal er echt niets meer te leren zijn omtrent 
dit gigantisch mooie kaarten deck. 
 
Meldt je snel aan en hopelijk mag ik jou alles leren van A tot Z. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Benodigdheden : 
 Kipper - Eerste Leerjaar Voltooid! 

 Een set Kipper kaarten van  Ciro Marchetti 

 Computer / Laptop 

 Schrijfblok / schrijfmaterialen 

 Ringband map / Multomap (Het liefst een Ordner vanwege de vele documentatie) 

 Microfoon / webcam  

 Printer (niet verplicht! maar wel handig om uit te printen) 

Informatie : 
 Duur : 26 Weken 

 Theoretische & Praktische Opleiding 

 Kosten : € 240,-  

 Neem contact op met Johan voor lopende acties en nieuwe 

startdatums  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.bol.com/nl/nl/p/fin-de-siecle-kipper/9200000063080158/
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https://www.messenger.com/t/Paragnost.jootje
https://www.messenger.com/t/Paragnost.jootje


Opleidingen Bij Paranormaal Netwerk.nl 

© 2021 – Millenniummediums.com Limited & Paranormaal-Netwerk.nl  Pagina 16 

 

Lenormand - Eerste Leerjaar 
De meest complete Online Lenormand Opleiding die je ook maar ergens zult vinden. "De kans" om dit machtig 
mooie orakel uitgebreid te leren. Ook als je al (een beetje) bekend bent met de lenormand-kaarten dan zal dit 
echt een enorme extra toegevoegde waarde zijn op je huidige kennis. Tijdens deze cursus bied ik 26 weken 
lang begeleiding aan, waarbij je alles van A tot Z zult leren. Ik leer je de kaarten 1 voor 1 te duiden maar ook de 
verschrikkelijk moeilijke combinaties onderling de kaarten te begrijpen. Ook leer je bij mij (als 1 van de 
allereerste) de nieuwste Reverie Expanded versie met de 47 kaarten. Ik leer jou ook heel veel patronen 
waaronder: 
* Het originele Grand Tableau (maar dan zoals die echt hoort)  
* Verschillende Jaarprognoses 
* 3 kaarten legging 
* 5 kaarten legging 
* 9 kaarten legging 
* 18 kaarten legging 
* 27 kaarten legging + extra´s 
* 3 versies van partner leggingen 
* En nog veel meer.... 

Natuurlijk leer je bij mij ook een stuk ethiek, wat vertellen we wel (en hoe) en wat vooral niet. Zodat jij en jouw orakel ten alle tijden puur en zuiver blijft. En je er 
ook alleen maar de allerbeste en/of meeste informatie uit kunt halen. Één keer per week komen we hier samen in onze Online Digitale Klaslokaal en nemen we 
de lesstof van die week door en meestal doen we tijdens die live les dan ook nog eens legging. Allemaal Live met webcams en microfoontjes, ook nog eens heel 
gezellig maar vooral leerzaam. De rest van de week kun je hier via onze online college opdrachten maken en de lesstof leren, dit doen we vaak op verschillende 
manieren zoals bijvoorbeeld in spelvorm, bijvoorbeeld kruiswoordraadsels, memorie en oefen-vragen carrousels zodat je op een hele gemakkelijke manier bij 
ons alle leerstof leert en onbewust opneemt in je geheugen. Werk je ongeregelde diensten? Geen probleem! Alle lessen worden opgenomen en zijn terug te 
bekijken. Meldt je snel aan en hopelijk mag ik jou alles leren van A tot Z. 

 

Benodigdheden : 
 Lenormand Expanded Editie (47 kaarten) van Ciro Marchetti 

 Computer / Laptop 

 Schrijfblok / schrijfmaterialen 

 Ringband map / Multomap (Het liefst een Ordner vanwege de vele documentatie) 

 Microfoon / webcam  

 Printer (niet verplicht! maar wel handig om uit te printen) 

Informatie : 
 Duur : 26 Weken 

 Theoretische & Praktische Opleiding 

 Kosten : € 240,-  

 Neem contact op met Johan voor lopende acties en nieuwe 

startdatums  

 
 
 
 
 

 Lenormand - Tweede Leerjaar 
De meest complete Online Lenormand Gevorderden Opleiding die je ook maar ergens zult vinden. 
Wat ga je leren in deze Online Opleiding?  
Natuurlijk een extra verdieping van de 44 Reverie Kaartjes 
 
Dit keer de betekenissen gecombineerd met: 
1) De elementen per kaart 
2) De sterrenbeelden van elke kaart 
3) De 10 Planeten en de daarbij horende kaart 
4) De Numerologische waarden van elke kaart 
5) De Persoonlijkheden van elke kaart 
6) De Karakter eigenschappen van iedere kaart 
7) Wat de kaart op liefdesvlak betekend 
8) Wat de kaart op carrièrevlak betekend 
9) De Traditionele Orakel betekenis 
10) De Kwintessens (totaal uitkomst boodschap) 

 
 
De Patronen die je onder andere leert, zijn: 
1) Het Karmakruis 
2) 12 huizen patroon 
3) De Middeleeuwse Horoscoop 
4) Astrologische Geboorte Horoscoop 
(totaalbeeld van jezelf) 
5) Persoonlijkheids Patroon 
6) Spiegel van de ziel (ziels inzichten) 
 

 
Daarnaast wekelijks je ONLINE Huiswerk en Leuke opdrachten 
5 Dagen per week een complete ondersteuning en dit 26 weken lang. 
Meldt je snel aan en hopelijk mag ik jou alles leren van A tot Z. 

 

Benodigdheden : 
 Lenormand - Eerste Leerjaar Voltooid! 

 Lenormand Expanded Editie (47 kaarten) van Ciro Marchetti 

 Computer / Laptop 

 Schrijfblok / schrijfmaterialen 

 Ringband map / Multomap (Het liefst een Ordner vanwege de vele documentatie) 

 Microfoon / webcam  

 Printer (niet verplicht! maar wel handig om uit te printen) 

Informatie : 
 Duur : 26 Weken 

 Theoretische & Praktische Opleiding 

 Kosten : € 240,-  

 Neem contact op met Johan voor lopende acties en nieuwe 

startdatums  

 
 
 
 

https://www.bol.com/nl/nl/p/gilded-reverie-expanded-lenormand/9300000011116520/
https://www.bol.com/nl/nl/p/gilded-reverie-expanded-lenormand/9300000011116520/
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Numerologie - Eerste Leerjaar 
Numerologie (ook wel de leer der getallen) is van oudsher een wetenschap die zich bezighoudt met het duiden van 
energiepatronen door middel van getallen. De energiepatronen en de taal der getallen bestaan reeds vanaf het begin der tijden. 
Voor de meeste mensen zijn getallen niets meer dan afgesproken tekens die hoeveelheden aangeven. Dat is inderdaad één van 
de toepassingen van getallen. Maar als je bedenkt dat alles om ons heen uit verhoudingen bestaat en verhoudingen weer 
uitdrukkingen zijn van energiepatronen dan is het misschien niet zo moeilijk om in te zien dat getallen ook een symbolische 
betekenis kunnen hebben. Het tientallig stelsel is dan ook niet een bedenksel van mensen zoals algemeen wordt aangenomen. 
Hoewel de tekens wel uit een taal voortvloeien, is het gegeven van de tien symbolen 0 t/m 9 een universele. 9 is in het 
universum een uiterste. 
 
In deze cursus leer ik u de getallen afzonderlijk te begrijpen, in verschillende vormen en daarnaast leren wij een numerologische 
horoscoop te maken. 
 

Benodigdheden : 
 Een rekenmachine kan handig zijn 

 Computer / Laptop 

 Schrijfblok / schrijfmaterialen 

 Ringband map / Multomap (Het liefst een Ordner vanwege de vele documentatie) 

 Microfoon / webcam  

 Printer (niet verplicht! maar wel handig om uit te printen) 

Informatie : 
 Duur : 26 Weken 

 Theoretische & Praktische Opleiding 

 Kosten : € 240,-  

 Neem contact op met Christel voor lopende acties en nieuwe 

startdatums  
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Tarot - Eerste Leerjaar 
Tarot is een kaartspel, bestaande uit 78 kaarten. Iedere kaart stelt een bepaalde situatie, persoon of diepe psychische invloed 
voor. Door het bestuderen van de Tarotkaarten, leer je de wijsheid van iedere kaart kennen en kun je deze ook toepassen in je 
eigen leven. Daarnaast kun je de Tarot als orakel gebruiken door er een legging mee te doen. Je legt dan de kaarten in een 
bepaald patroon, waardoor je meer inzicht krijgt in de invloeden die op dat moment in je leven spelen (of van de persoon waar 
je de legging voor doet). Hoe meer ervaring je met de kaarten hebt, des te beter je de boodschap ervan leert begrijpen. 
Daardoor groeit je zelfkennis en kun je ervaringen in je dagelijks leven in perspectief plaatsen. Ze wijzen als het ware de weg: 
een richtingaanwijzer. Het leven is een lange weg met veel keuzes gebaseerd op de momenten die je meemaakt. Soms vertellen 
wegwijzers de weg, soms mensen. Uiteindelijk bepaald iedereen zelf welke weg gelopen wordt. Op deze manier leeft iedereen 
zijn eigen leven. Soms alleen, soms samen. Het draait allemaal om boodschappen; boodschappen die gekregen worden en 
boodschappen die doorgegeven worden. Iedereen bepaald zelf wat er met die boodschappen gebeurt. Zo ook met Tarot. Tarot 
is een boodschap, een wegwijzer met een mogelijk antwoord. De vraagsteller is degene die de weg bewandelt. Tarot geeft een 
boodschap die de vraagsteller kan helpen/verduidelijken welke mogelijkheden er in het leven zijn; welke weg gelopen kan 
worden. Dit kunnen zowel positieve als negatieve boodschappen zijn. Het gaat uiteindelijk niet om toeval of dat een boodschap 
positief of negatief is. Het draait om een keuze die genomen moet worden. Ik leer u de betekenissen van de kaarten 
afzonderlijk. Ik leer u diverse legpatronen. Ik leer u een gedegen consult te geven. 

Benodigdheden : 
 Een set kaarten:  Rider Waite   of   Gilded Royal 

 Computer / Laptop 

 Schrijfblok / schrijfmaterialen 

 Ringband map / Multomap (Het liefst een Ordner vanwege de vele documentatie) 

 Microfoon / webcam  

 Printer (niet verplicht! maar wel handig om uit te printen) 

Informatie : 
 Duur : 26 Weken 

 Theoretische & Praktische Opleiding 

 Kosten : € 240,-  

 Neem contact op met Christel voor lopende acties en nieuwe 

startdatums  

 
 
 
 
 
 
 

 

Tarot - Tweede Leerjaar 
Als u Tarot I met goed gevolg hebt afgelegd kunt u doorstromen naar Tarot II In de tweede cursus maken we gebruik van 
de betekenissen van de omgekeerde kaarten Ik leer u de betekenissen van de omgekeerde kaarten afzonderlijk. Ik leer u 
tijdens tarot II diverse complexere legpatronen. Tijdens deze cursus krijgt u ook de basisbetekenissen therapeutische 
vaardigheden. 
 
 
 
 

Benodigdheden : 
 Tarot - Eerste Leerjaar Voltooid! 

 Een set kaarten:  Rider Waite   of   Gilded Royal 

 Computer / Laptop 

 Schrijfblok / schrijfmaterialen 

 Ringband map / Multomap (Het liefst een Ordner vanwege de vele documentatie) 

 Microfoon / webcam  

 Printer (niet verplicht! maar wel handig om uit te printen) 

Informatie : 
 Duur : 26 Weken 

 Theoretische & Praktische Opleiding 

 Kosten : € 240,-  

 Neem contact op met Christel voor lopende acties en nieuwe 

startdatums  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bol.com/nl/nl/p/rider-waite-tarot-standaardeditie/9200000050381641/
https://www.bol.com/nl/nl/p/gilded-tarot-royale/9200000124043561/
https://www.bol.com/nl/nl/p/rider-waite-tarot-standaardeditie/9200000050381641/
https://www.bol.com/nl/nl/p/gilded-tarot-royale/9200000124043561/
https://www.messenger.com/t/TarotisteChristel
https://www.messenger.com/t/TarotisteChristel
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 Tarot - Derde Leerjaar 
Als u Tarot I en II met goed gevolg hebt afgelegd kunt u doorstromen naar Tarot III In deze derde cursus voegen we 
astrologie toe aan de Tarot. Ik merkte al snel dat de Tarotkaarten in verbinding stonden met Astrologie. Met de 
Elementen Vuur, Lucht, Aarde en Water. Tevens zijn de 12 dierenriemtekens gerelateerd aan een Tarotkaart. Ik heb 
daarop een heel lespakket gemaakt om beiden te combineren. Zo heb ik een schat aan informatie gekregen die elke 
afzonderlijke kaart te bieden heeft. In dit derde jaar wil ik u heel graag de volgende zaken bij / aanleren:  
• De Elementen 
• De 12 Huizen en hun invloed 
• Zon Patroon - Huis 1 t/m Huis 12 
• De Kaarten en hun betekenissen in 1 van de 12 huizen 
• Het Horoscoop Patroon 
• Het Toekomst Patroon 
• Het Karma Patroon 

Benodigdheden : 
 Tarot - Eerste Leerjaar & Tarot - Tweede Leerjaar Voltooid! 

 Een set kaarten Rider Waite   of   Gilded Royal 

 Computer / Laptop 

 Schrijfblok / schrijfmaterialen 

 Ringband map / Multomap (Het liefst een Ordner vanwege de vele documentatie) 

 Microfoon / webcam  

 Printer (niet verplicht! maar wel handig om uit te printen) 

Informatie : 
 Duur : 26 Weken 

 Theoretische & Praktische Opleiding 

 Kosten : € 240,-  

 Neem contact op met Christel voor lopende acties en nieuwe 

startdatums  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tarot - Vierde Leerjaar 
Als u Tarot I , II en III met goed gevolg hebt afgelegd kunt u doorstromen naar Tarot IV In deze vierde cursus breiden we 
de astrologie verder uit binnen de Tarot.  
 
De Tarot en astrologie zijn twee verschillende (waarzeg)systemen die, los van elkaar, kunnen dienen als een 
onuitputtelijke bron van antwoorden en (zelf)inzichten. Tarot en astrologie kun je naast ‘ieder op zichzelf’ ook tezamen 
gebruiken. In deze vierde cursus die drie maanden in beslag neemt gaan we verder door op de planeten die in de huizen 
staan en met welke tarotkaart deze resoneren. We zullen verder ingaan op de horoscopen die we middels de elementen 
en planeten verder kunnen uitbreiden. 
 
 
 

 

Benodigdheden : 
 Tarot - Eerste, Tweede en Derde Leerjaar Voltooid! 

 Een set kaarten Rider Waite   of   Gilded Royal 

 Computer / Laptop 

 Schrijfblok / schrijfmaterialen 

 Ringband map / Multomap (Het liefst een Ordner vanwege de vele documentatie) 

 Microfoon / webcam  

 Printer (niet verplicht! maar wel handig om uit te printen) 

Informatie : 
 Duur : 16 Weken 

 Theoretische & Praktische Opleiding 

 Kosten : € 150,-  

 Neem contact op met Christel voor lopende acties en nieuwe 

startdatums  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bol.com/nl/nl/p/rider-waite-tarot-standaardeditie/9200000050381641/
https://www.bol.com/nl/nl/p/gilded-tarot-royale/9200000124043561/
https://www.bol.com/nl/nl/p/rider-waite-tarot-standaardeditie/9200000050381641/
https://www.bol.com/nl/nl/p/gilded-tarot-royale/9200000124043561/
https://www.messenger.com/t/TarotisteChristel
https://www.messenger.com/t/TarotisteChristel
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Runen - Eerste Leerjaar 
24 stenen Het runenschrift is het oudst bekende schrift gebruikt door de Germaanse volkeren van Noord-
Europa, Groot-Brittannië, Scandinavië en IJsland vanaf de 2e of de 3e eeuw tot en met de 19e eeuw Er 
bestaan verschillende soorten runenschriften, de bekendste is het Oude Futhark. Evenals het Griekse alfabet 
bevat de reeks 24 runentekens in een specifieke volgorde. Dit schrift is onderverdeeld in 3 groepen van 8: 
Freya's acht Hagals acht Tyrs acht Eén zo’n rij wordt een aett genoemd. De runentekens werden, naast hun 
dagelijkse gebruik als schriftteken, ook als orakel voor het waarzeggen gebruikt: aan elk schriftteken is een 
magische betekenis toegekend. Het bestaat uit letters samengesteld uit meestal rechte en hoekige lijnen die 
gemakkelijk in bijvoorbeeld steen of hout kunnen worden gekrast. Het woord rune betekent geheim, mysterie, 
fluisteringen maar ook gewoon letter. Hieruit zou je kunnen opmaken dat runen duiden op bijzondere 
geheimen. Maar zoals de wetenschappers aangeven, konden maar heel weinig mensen lezen en schrijven en 
de runen waren daarom een geheimzinnig iets voor de meeste mensen toentertijd. Veel dat over runen 
geschreven is en wordt, is puur giswerk. ‘Ingewijden in de mysteriën’ brengen hun theorieën vol overtuiging 
als de enige waarheid zonder enige vorm van geschiedkundige of wetenschappelijke onderbouwing of blijk te 
geven van praktijkervaring. Veel boeken zijn gewoon kopieën van eerdere werken, meestal zonder de moeite 
te nemen om bronnen te vermelden of na te trekken. De term voor de wetenschappelijke bestudering van 
runenalfabetten, runeninscripties en hun geschiedenis, is runologie of runenkunde. 

 

Benodigdheden : 
 Een set Runen Stenen aan te vragen via Christel  

 Computer / Laptop 

 Schrijfblok / schrijfmaterialen 

 Ringband map / Multomap (Het liefst een Ordner vanwege de vele documentatie) 

 Microfoon / webcam  

 Printer (niet verplicht! maar wel handig om uit te printen) 

Informatie : 
 Duur : 26 Weken 

 Theoretische & Praktische Opleiding 

 Kosten : € 240,-  

 Neem contact op met Christel voor lopende acties en nieuwe 

startdatums  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.messenger.com/t/TarotisteChristel
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Psychometrie 
 

 

Foto Readen - Eerste Leerjaar 
Fotoreaden is een term in de spirituele wereld waarmee we aangeven dat we proberen ons open te stellen 
voor een persoon op een foto, eigenlijk is de officiële benaming psychometrie. Psychometrie is energie 
oppikken van een foto of voorwerp. Dit voorwerp kan van iemand zijn die gewoon nog onder ons in leven is 
maar het kan een persoon zijn die overleden is en dus aan de andere zijde voortleeft. Doormiddel van een 
fotoreading komen er boodschappen door die bij de persoon op de foto horen. Foto's of voorwerpen van een 
in leven zijnde of overleden persoon laten als het ware eigenlijk een afdruk achter van de persoon van wie het 
is of was. Een psychometrist (ook wel fotoreader) kan deze energie aanvoelen. Diegene die de foto leest is 
iemand die zelf helderziend of helder voelend is aangelegd. Aan de hand van een foto of voorwerp (ring, 
ketting, enz.) kunnen er gevoelens, gedachten, symbolen, kleuren, beelden, geuren, geluiden, emoties, 
werkzaamheden, hobby´s etc. worden opgepikt en deze worden dan vertaald naar de cliënt. Dit gaat puur op 
basis van invoelen en aangezien dit veel energie kost om al deze indrukken te verwerken zal niet iedereen het 
heel vaak doen. Je dient dus ook echt optimaal ontspannen en uitgerust te zijn om zo goed mogelijk de diverse 
signalen op te pikken. Het waarnemen van heel subtiel fijnstoffelijke energie die de verbinding heeft met 
materie zoals een foto of ander voorwerp waar een persoon mee in aanraking is geweest vergt een goede 
afstemming op de juiste frequentie. Energetische energie is niet met onze lagere velden van bewustzijn waar 
te nemen. Maar wel mogelijk in afstemming, zoals ook een auraveld kan worden waargenomen. Hierbij moet 
worden aangemerkt dat het ‘lezen’ van voorwerpen valt of staat met de ontvanger. De verbinding met de 
astrale wereld is op zich snel gemaakt hetgeen ook voor veel ruis kan zorgen. Belangrijk punt in deze is vooral 
het goed onderkennen wat bij jou persoonlijk hoort en wat je van de andere zijde doorkrijgt. 
 

Benodigdheden : 
 Computer / Laptop 

 Schrijfblok / schrijfmaterialen 

 Ringband map / Multomap (Het liefst een Ordner vanwege de vele documentatie) 

 Microfoon / webcam  

 Printer (niet verplicht! maar wel handig om uit te printen) 

Informatie : 
 Duur : 8 Weken 

 Theoretische & Praktische Opleiding 

 Kosten : € 80,-  

 Neem contact op met Christel voor lopende acties en nieuwe 

startdatums  

 
 
 
 
 

 Foto Readen - Tweede Leerjaar 
Fotoreaden is een term in de spirituele wereld waarmee we aangeven dat we proberen ons open te stellen 
voor een persoon op een foto, eigenlijk is de officiële benaming psychometrie. Psychometrie is energie 
oppikken van een foto of voorwerp. Dit voorwerp kan van iemand zijn die gewoon nog onder ons in leven is 
maar het kan een persoon zijn die overleden is en dus aan de andere zijde voortleeft. Doormiddel van een 
fotoreading komen er boodschappen door die bij de persoon op de foto horen. Foto's of voorwerpen van een 
in leven zijnde of overleden persoon laten als het ware eigenlijk een afdruk achter van de persoon van wie het 
is of was. Een psychometrist (ook wel fotoreader) kan deze energie aanvoelen. Diegene die de foto leest is 
iemand die zelf helderziend of helder voelend is aangelegd. Aan de hand van een foto of voorwerp (ring, 
ketting, enz.) kunnen er gevoelens, gedachten, symbolen, kleuren, beelden, geuren, geluiden, emoties, 
werkzaamheden, hobby´s etc. worden opgepikt en deze worden dan vertaald naar de cliënt. Dit gaat puur op 
basis van invoelen en aangezien dit veel energie kost om al deze indrukken te verwerken zal niet iedereen het 
heel vaak doen. Je dient dus ook echt optimaal ontspannen en uitgerust te zijn om zo goed mogelijk de diverse 
signalen op te pikken. Het waarnemen van heel subtiel fijnstoffelijke energie die de verbinding heeft met 
materie zoals een foto of ander voorwerp waar een persoon mee in aanraking is geweest vergt een goede 
afstemming op de juiste frequentie. Energetische energie is niet met onze lagere velden van bewustzijn waar 
te nemen. Maar wel mogelijk in afstemming, zoals ook een auraveld kan worden waargenomen. Hierbij moet 
worden aangemerkt dat het ‘lezen’ van voorwerpen valt of staat met de ontvanger. De verbinding met de 
astrale wereld is op zich snel gemaakt hetgeen ook voor veel ruis kan zorgen. Belangrijk punt in deze is vooral 
het goed onderkennen wat bij jou persoonlijk hoort en wat je van de andere zijde doorkrijgt. 
 

Benodigdheden : 
 Computer / Laptop 

 Schrijfblok / schrijfmaterialen 

 Ringband map / Multomap (Het liefst een Ordner vanwege de vele documentatie) 

 Microfoon / webcam  

 Printer (niet verplicht! maar wel handig om uit te printen) 

Informatie : 
 Duur : 8 Weken 

 Theoretische & Praktische Opleiding 

 Kosten : € 80,-  

 Neem contact op met Christel voor lopende acties en nieuwe 

startdatums  
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Kristallen Bol - Eerste Leerjaar 
Een kristallen bol wordt alleen maar geassocieerd met waarzeggerij, doch is er zoveel meer mogelijk met een 
kristallen bol. Het kan jou helpen om je derde oog en wat je binnen krijgt te verbeteren en/ of te 
verduidelijken.  Als er is iets is wat een boost aan je derde oog kan geven, dan is dit het wel, werken met de 
kristallen bol en al helemaal bij een volle maan maar zeker bij super manen. Het magnetische veld is dan velen 
malen sterker en kan een enorme boost geven aan het leren schouwen. Deze cursus is voor 80% a 90% 
praktisch ingericht en is dus prima te doen naast overige cursussen / opleidingen. Mocht je deze manier van 
werken willen leren, wees er dan snel bij. Deze cursus zal 8 weken duren en ook kun je jezelf opgeven om mee 
te mogen doen "onder begeleiding" bij toekomstige volle manen, voor de rest van dit jaar. 
Tijdens de Volle Manen zal diegene die dat erbij volgen met de groep samenkomen. 
Theorie en opdrachten kun je gemakkelijk invoeren en maken op de online college en ook kun je 8 weken lang 
op werkdagen altijd met je vragen bij ons terecht. Het is dan ook een zeer bijzondere ervaring zodra je 
beelden begint te krijgen en/of bepaalde dingen begint te voelen. 
Je moet wel zelf je eigen bol aanschaffen ik weet namelijk niet welke maat en materiaal jij zelf het prettigste 
vind. Mijn kristallen bol is van bergkristal en 15 cm doorsnede. Ik kan je helpen waar je ze tegen redelijke prijs 
kunt vinden. 
 

Benodigdheden : 
 Zelf een Kristallen Bol aanschaffen (minimaal 15 cm diameter is wenselijk)  

 Computer / Laptop 

 Schrijfblok / schrijfmaterialen 

 Ringband map / Multomap (Het liefst een Ordner vanwege de vele documentatie) 

 Microfoon / webcam  

 Printer (niet verplicht! maar wel handig om uit te printen) 

Informatie : 
 Duur : 8 Weken 

 Praktische Opleiding 

 Kosten met volle maan rituelen in 2021:  € 120,- 

 Kosten zonder volle maan rituelen:  € 100,- 

 Neem contact op met Johan voor lopende acties en nieuwe 

startdatums  

 
 
 
 
 
 

 Kristallen Bol - Tweede Leerjaar 
Een kristallen bol wordt alleen maar geassocieerd met waarzeggerij, doch is er zoveel meer mogelijk met een 
kristallen bol. Het kan jou helpen om je derde oog en wat je binnen krijgt te verbeteren en/ of te 
verduidelijken.  Als er is iets is wat een boost aan je derde oog kan geven, dan is dit het wel, werken met de 
kristallen bol en al helemaal bij een volle maan maar zeker bij super manen. Het magnetische veld is dan velen 
malen sterker en kan een enorme boost geven aan het leren schouwen. Deze cursus is voor 80% a 90% 
praktisch ingericht en is dus prima te doen naast overige cursussen / opleidingen. Mocht je deze manier van 
werken willen leren, wees er dan snel bij. Deze cursus zal 8 weken duren en ook kun je jezelf opgeven om mee 
te mogen doen "onder begeleiding" bij toekomstige volle manen, voor de rest van dit jaar. 
Tijdens de Volle Manen zal diegene die dat erbij volgen met de groep samenkomen. 
Theorie en opdrachten kun je gemakkelijk invoeren en maken op de online college en ook kun je 8 weken lang 
op werkdagen altijd met je vragen bij ons terecht. Het is dan ook een zeer bijzondere ervaring zodra je 
beelden begint te krijgen en/of bepaalde dingen begint te voelen. 
Je moet wel zelf je eigen bol aanschaffen ik weet namelijk niet welke maat en materiaal jij zelf het prettigste 
vind. Mijn kristallen bol is van bergkristal en 15 cm doorsnede. Ik kan je helpen waar je ze tegen redelijke prijs 
kunt vinden. 
 

Benodigdheden : 
 Zelf een Kristallen Bol aanschaffen (minimaal 15 cm diameter is wenselijk)  

 Computer / Laptop 

 Schrijfblok / schrijfmaterialen 

 Ringband map / Multomap (Het liefst een Ordner vanwege de vele documentatie) 

 Microfoon / webcam  

 Printer (niet verplicht! maar wel handig om uit te printen) 

Informatie : 
 Duur : 8 Weken 

 Praktische Opleiding 

 Kosten met volle maan rituelen in 2022: € 140,- 

 Kosten zonder volle maan rituelen:  € 100,- 

 Neem contact op met Johan voor lopende acties en nieuwe 

startdatums  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.messenger.com/t/Paragnost.jootje
https://www.messenger.com/t/Paragnost.jootje


Opleidingen Bij Paranormaal Netwerk.nl 

© 2021 – Millenniummediums.com Limited & Paranormaal-Netwerk.nl  Pagina 23 

 

Overige Informatie 
 
 

Acties & Kortingen 
Wij van Paranormaal-Netwerk.nl vinden dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om zichzelf spiritueel op welk vlak dan ook moet kunnen 
ontwikkelen. Daarom hanteren wij vaak vroegboek kortingen en / of andere acties. 
Zo hebben wij meestal een aantal maanden alvorens een bepaalde opleiding of cursus start, een leuke actie. 
Vraag ons ten alle tijden wat de huidige actie is m.b.t. de  opleiding of cursus waar u interesse in heeft. 
Ook zijn voor bepaalde opleidingen en / of cursussen betalingen in termijnen mogelijk, zelfs als het een actie of korting betreft. 
Wij doen er alles aan om jou tegemoet te komen zodat ook jij verder komt in je spirituele levensreis. 
 

Neem aub contact op met Christel   en / of met Johan   voor startdatums en / of lopende kortingen. 
We hopen dat er iets tussen staat qua opleidingen / cursussen, waarmee wij u graag op weg willen helpen. 
 
Liefs, 
Christel & Johan 
 
Paranormaal-Netwerk.nl 
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