Cursus Open Spirituele Kanalen Informatieblad
De cursus Open Spirtuele Kanalen is bedoeld om je mogelijkheden en vermogens tot spirituele
communicatie te vergroten. Je leert diepe wijsheid over zielencommunicatie, kennis en oefeningen van
Master Zhi Gang Sha over hoe je twee van de belangrijkste spirituele kanalen kunt openen: Zielentaal en
Derde Oog. Je leert de mogelijkheden kennen van je vermogens tot zielencommunicatie en hoe je die
kunt toepassen in je dagelijks leven. In deze cursus ontdek je:
•

hoe je zielentaal spreekt, zielentaal vertaalt en hoe je communiceert met de zielenwereld

•

Hoe je zielencommunicatie doet en spirituele boodschappen rechtstreeks vanuit je ziel en je
spirituele team ontvangt

•

methodes om je vermogens van je derde oog te openen en te ontwikkelen voor het ontvangen
van spirituele beelden

De voordelen van het openen van je spirituele kanalen voor transformatie van je gezondheid, relaties,
financiën, bedrijf, intelligentie en spirituele reis, gaan je begrip te boven.
Hiervoor speciaal aangewezen gecertificeerde Master Teachers van de Tao Academy begeleiden je in
deze cursus en delen hun wijsheid, ervaring en leiding met jou. Je leert de nodige zielenwijsheid, kennis
en praktische technieken om zielencommunicatie voor jezelf te doen.
Opmerking: Deze cursus is erop gericht je persoonlijke vermogens te ontwikkelen. Het is een voorwaarde
voor het Tao Soul Communicator Certificerings- en Trainingsprogramma, waarbij je je nauwkeurigheid en
diepte naar een zeer hoog niveau kunt brengen en een professionele Soul Communicator kunt worden
om soul readings te geven aan anderen over levensthema’s.
Vereisten
De cursus Open Spirituele Kanalen wordt aangeboden via TaoAcademy.com en Skype in het Engels, Duits
en Nederlands. Alle lessen worden gegeven via video en studenten hebben een computer en hoge
snelheid internettoegang nodig, waarbij video’s afgespeeld kunnen worden en waarbij het mogelijk is
zonder onderbrekingen via Skype te communiceren. Er zijn geen teleklassen binnen dit programma. De
lessen beginnen 16 juni en lopen door tot 15 september 2020.
Houd er rekening mee dat TaoAcademy.com een engelstalige website is. De video instructies en het
lesmateriaal zullen in de verschillende talen aangeleverd worden viaTaoAcademy.com.
Voorwaarden
• Een van de volgende workshops gevolgd hebben: Open Spirituele Kanalen, Zielentaal of
Zielencommunicatie met een gecertificeerde Master Teacher van de Tao Academy.
Cursus vereisten
Ingeschreven studenten moeten aan de volgende eisen voldoen om de cursus succesvol af te ronden:
1. De cursus bijwonen en voltooien:
a. 12 weken durende video training met terugkijk-mogelijkheid (1.5 uur per les, totaal 12 lessen en
18 uur)
b. Wekelijks live via Skype oefensessies met kleine groepjes (1.5 uur per sessie, totaal 12 sessies en
18 uur)
c. Reading- en oefenopdrachten
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2. Het behalen van de online examens/toetsen
3. Het bijwonen van de afsluitende cursuswebinar op zaterdag 19 september 2020, 16.00 - 20.00 uur
(video met terugkijk mogelijkheid).
Opleidingsmateriaal
Voor de cursus Open Spirituele Kanalen heb je het volgende studiemateriaal nodig:
• Studieboeken, hand-outs en syllabus
• Toegang tot online video-opnames
• Boeken geschreven door Dr. en Master Zhi Gang Sha (aanvullende kosten zijn van toepassing)

– Soul Communication door Dr. and Master Zhi Gang Sha
– Soul Wisdom door Dr. and Master Zhi Gang Sha
• Audioboeken (aanvullende kosten zijn van toepassing)
– Soul Wisdom door Dr. and Master Zhi Gang Sha
– Soul Communication door Dr. and Master Zhi Gang Sha
Lesgeld
•

$995 CAD lesgeld voor de cursus Open Spirituele Kanalen.

•

Aanvullende kosten zijn van toepassing voor alle vereisten vooraf en aangewezen cursusmateriaal,
en moeten voldaan zijn vóór aanvang van het trainingsprogramma.

•

Facultatieve speciale Tao blessing services voor deelnemers kunnen tijdens de cursus aangeboden
worden. Deze services zijn niet inbegrepen bij het lesgeld. Hiervoor wordt een aanvullende bijdrage
gevraagd.

Oefensessies met kleine groepjes
Via Skype zullen de live oefensessies met kleine groepjes in week 2 of 3 beginnen. De groepjes zullen
ingedeeld worden naar tijdzone en taal. Informatie hierover volgt na registratie.
Certificaat van voltooiing
Alle studenten die de cursus succesvol hebben afgerond en aan alle eisen hebben voldaan, ontvangen
een Certificaat van voltooiing.
Restitutiebeleid
Zie hiervoor het restitutiebeleid van de Tao Academy: https://taoacademy.com/refund-policy/. Uit
spirituele overweging is er geen restitutie mogelijk van Tao overdrachten. Er kunnen wijzigingen worden
aangebracht in programma’s en geldelijke bijdragen.
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