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Beste lezer,
Voor jullie ligt alweer de nieuwsbrief van juni en juli!
Wat ben ik blij dat we weer aan de slag mogen! Uiteraard
geheel volgens de richtlijnen van het RIVM en NIBIG. De
afgelopen maand ben ik druk bezig geweest om de praktijk
om te toveren tot een coronaprove praktijk. En het is gelukt!
Iedereen is weer van harte welkom om op een veilige
manier een energetische behandeling en/of coach gesprek
of systemische opstelling te ondergaan. De cursussen gaan
deze maand weer starten, en de workshops en
familieopstellingen worden ook alweer volop geboekt,
heerlijk, heb er zo’n zin in!
Deze nieuwsbrief staat in het teken van heling! Heling kan er
in verschillende vormen zijn, in de vorm van behandelingen
zoals Reiki en Magnetiseren, heling door op systemische
wijze te kijken naar dynamieken binnen een systeem, en
heling door middel van zelfontwikkeling waaronder
cursussen, workshops en inwijdingen. In mijn twee cursussen
Reiki en magnetiseren en intuïtief waarnemen zul je zelfs in
staat zijn buiten het helen van jezelf om, en indien je daar
voor open staat, anderen kunnen helen op mentaal,
emotioneel en onderbewust niveau. Maar in eerste instantie
zijn deze cursussen voor jezelf bedoelt, voor je eigen groei,
ontwikkeling en innerlijke rust!
In deze nieuwsbrief zal ik een aantal energetische
behandelingen toelichten.
Ik wens je veel leesplezier!

Liefs Nicole

9-6 (VOL) en 10-6-2020 Workshop
‘in contact met je innerlijke kind’
11-6-2020 Cursus Magnetiseren en
intuïtief waarnemen Deel 2 19.00 22.00 uur (VOL)
13-6 en 14-6-2020 Reiki cursus
eerste graad
16-6-2020 Familieopstellingen
17-6-2020 Workshop systemisch

inzicht van een burnout
20-6-2020 Reiki cursus tweede
graad
23-6-2020 Workshop Blokkades
helen op zielsniveau
24-6-2020 Reiki 1 oefenavond
25-6-2020 Cursus Magnetiseren en
intuïtief waarnemen Deel 3 19.00 22.00 uur (VOL)
27-6-2020 Reiki cursus 3e(A) graad
1-7-2020 Reiki 2 oefenavond
7-7-2020 Workshop zelfkennis, ‘de
sleutel tot geluk’
9-7-2020 Cursus magnetiseren en
intuïtief waarnemen Deel 4 19.00 –
22.00 uur (VOL)
13-7-2020 t/m 21-8-2020
zomervakantie

Ik wens iedereen veel gezondheid toe! Liefs Nicole
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Actie juni en juli
In juni en juli krijg je bij het reserveren van een energetische behandeling een
voucher van 25 procent korting die je na de eerste behandeling kunt besteden
bij twee energetische vervolgbehandelingen naar keuze. Deze voucher is een
half jaar geldig na datum van uitgifte!

Beschrijving verschillende energetische behandeling:
Reiki en Magnetiseren
Door middel van een Reiki behandeling of Magnetiseren werk ik met energie aan
het oplossen van blokkades waardoor klachten kunnen verminderen of helemaal
afnemen. Dit kunnen klachten zijn met een aanwijsbare oorzaak, zoals een
sportblessure of overbelasting van spieren en gewrichten. Maar voor sommige
aandoeningen is geen duidelijke medische oorzaak te vinden. Deze kunnen
veroorzaakt worden door een trauma, verlies of gebeurtenis uit het verleden.

Belangrijke mededeling
Na de zomervakantie starten er voor
de cursus magnetiseren en intuïtief
waarnemen weer twee nieuwe
groepen op vrijdagmiddag 4
september van 13.00 – 16.00 uur, en
donderdagavond 10 september van
19.00 – 22.00 uur.
Inschrijven kan via de agenda op
mijn website www.sta-in-balans.nl

Een energetische behandeling in combinatie met systemisch coaching zal de
oorspronkelijke balans tussen lichaam en geest herstellen. Alle tips en adviezen
zijn makkelijk toepasbaar in het dagelijks leven en resultaat is vaak al merkbaar
na enkele behandelingen.

Access Bars behandeling:
De therapievorm Access Consciousness, is een energetische behandeling
waarbij 32 punten, genaamd Bars op je hoofd zachtjes worden aangeraakt,
terwijl je comfortabel op je rug ligt op een massagetafel. Door het aanraken van
de punten, gaat de energie tussen deze punten stromen en kun je moeiteloos en
gemakkelijk alles loslaten wat jou belemmert om te ontvangen. Deze punten
staan voor alles wat je in al je levens hebt opgeslagen, denk hierbij aan
overtuigingen, gedachten, ideeën, emoties, overwegingen en dergelijke. Dit
alles is opgeslagen zoals op een harde schijf van een computer in de vorm van
energie. Bij een Acces Bars behandeling wordt iedere gedachte die je
tegenhoudt om te ontvangen uitgewist. Zo krijg je ruimte voor nieuwe ideeën en
plannen en krijg je toegang tot heldere inzichten om nieuwe stappen te
ondernemen waardoor je leven kan veranderen, zonder dat je het eng vindt of
geremd wordt door angsten of onzekerheden. Access Bars kan ervoor zorgen
dat er positieve veranderingen ontstaan in meerdere aspecten van jouw leven
en lichaam.

In verband met de zomervakantie
zal er in de maand augustus geen
nieuwsbrief verschijnen.

Weetjes
Wist je dat:
-

De Reiki cursussen 1, 2 en 3
worden
gegeven volgens de methode
van USUI.

-

Sta in Balans ook altijd aanwezig
is bij de beurzen van Likrali met
tafelopstellingen, en bij het Body,
Mind en Food Event met een
familie(groeps)opstelling!

Overige behandelingen
Energetisch opereren – Chakra Balancing – Tachyon Cocoon behandeling –
energetische behandeling op afstand
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