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Sta in Balans
Geldersebaan 33, Tegelen

Geplande evenementen

www.sta-in-balans.nl T:06-29323848 M:nicole@sta-in-balans.nl
28-8-2019 Familieopstellingen
in groepsverband

Beste lezer,
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van praktijk Sta in Balans.

29-8-2019 Reiki 1oefenavond
31-8-2019 + 1-9-2019 Reiki

Ik zal me eerst zelf even voorstellen!

eerste graad cursus(zat en zon)

Mijn naam is Nicole Lucker, en ik heb sinds 2012 een eigen
praktijk in de alternatieve geneeskunde. Naast het geven
van energetische behandelingen zoals Reiki, Magnetiseren,
Access Bars behandelingen, houd ik maandelijks
familieopstellingen met groepen, en coach ik kinderen,
jongeren en gezinnen d.m.v. systemische opstellingen.
Daarnaast geef ik cursussen Reiki in de eerste, tweede en
derde graad volgens de methode van USUI, en geef ik
geregeld een workshop. Via deze nieuwsbrief zal ik u
maandelijks op de hoogte gaan houden van alle
evenementen die gaan plaats vinden, leuke berichten en
overige informatie.

3-9-2019 Reiki 1 oefenavond
4-9-2019 Reiki 2 oefenavond
5-9-2019 Reiki 1 oefenavond
24-9-2019 Reiki 1oefenavond
26-9-2019 Reiki 1oefenavond

Belangrijke
mededeling
In mijn praktijk worden
regelmatig Reiki oefenavonden
gehouden. Dit zijn open
avonden, dat wil zeggen dat
ook als je ergens anders de
inwijdingen hebt gehad, of na
lange tijd Reiki weer wil
oppakken, je van harte
welkom bent!
De minimale deelname van
deze avonden is 4, en
maximale deelname is 6
personen.
De avonden zijn van 19.3022.00 uur en de kosten voor
deze avonden zijn € 15,00
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Nog meer belangrijk nieuws
Op zaterdag 7 september wordt het Body Mind Food event
gehouden in Venlo. Hierbij zal ik aanwezig zijn met
tafelopstellingen, en verzorg ik tijdens deze dag ook een
workshop familieopstellingen. Op de foto hiernaast zie je een
poster met iedereen die deelneemt aan dit event.
Hieronder een korte omschrijving over de inhoud van de
tafelopstellingen:
Tijdens een tafelopstelling wordt er een opstelling op tafel
gemaakt met behulp van blokjes en poppetjes. Door middel
van een opstelling krijg je inzicht in jezelf, of de positie die jij, je
partner of kinderen innemen binnen je gezin of relatie. Ook
werkgerelateerde zaken kunnen worden opgesteld. Is er sprake
van ziekte, burn-out, of lichamelijke klachten of dingen waar je
last van hebt of tegenaan loopt in je dagelijks leven, en wil je
verder kijken of een mogelijke oorzaak voortkomt vanuit je
familiesysteem? Dit kan d.m.v. een opstelling duidelijk in beeld
worden gebracht. Door dit inzichtelijk te maken zullen blokkades
oplossen en de energie kan weer gaan stromen, waardoor
patronen worden doorbroken, je meer energie krijgt, en er
positieve veranderingen op zullen treden. Dit zal direct merkbaar
zijn, en kan zeker tot een half jaar doorwerken.

In de buurt
Body Mind Food event
Meer info en lijst van
deelnemers is terug te vinden
via de volgende link:
https://2movemindful.nl/event/

Ben je door het lezen nieuwsgierig geworden, kom dan naar
deze beurs en ervaar het zelf!
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