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 Nieuwsbrief november/december 2020 
 

Sta in Balans 
Geldersebaan 33, Tegelen 

www.sta-in-balans.nl    06-29323848   nicole@sta-in-balans.nl 

 

Beste lezer, 

Ditmaal wil ik de nieuwsbrief graag beginnen met een 

kaartje, speciaal voor jullie getrokken uit de orakel kaarten 

set van Aartsengel Michaël, omdat we allemaal in deze tijd 

wel wat extra bescherming/ondersteuning kunnen 

gebruiken. 

 

De situatie waar je bezorgd over bent kan verbeterd 

worden met hulp van Aartsengel Michaël. Deze kaart dient 

als een geheugensteuntje dat het nooit te laat is om de 

engelen erbij te betrekken en met hun hulp en steun zal 

alles onmiddellijk verbeteren…. Zoals het schenken van 

innerlijke vrede, nieuwe ideeën en inzichten. Michaël zal je 

op ingenieuze en onverwachte manieren helpen, dus sta 

open voor wonderen die verrassende vormen kunnen 

aannemen.  

Mogelijke speciale betekenissen: Weet dat je veel kracht 

bezit, je bent geen slachtoffer – Laat alle schuldgevoelens 

ten opzichte van jezelf of naar andere mensen los – Richt 

jezelf op oplossingen en niet op problemen – Sta andere 

mensen toe je te helpen – Blijf openstaan voor alternatieve 

oplossingen. 

Affirmatie: Aartsengel Michaël, dankjewel voor je hulp bij 

(beschrijf de situatie). Help mij alsjeblieft om op elk moment 

vervuld van vertrouwen en vrede te zijn. 
 

Ik wens jullie veel leesplezier!   Liefs Nicole  

 

 

30-10-2020 – 11-12-2020 Cursus 

Magnetiseren en intuïtief 

waarnemen 13.00 - 16.00 uur 

(VOL)  

11-11-2020 Spirituele-healing 

avond 

14-11-2020 Reiki cursus tweede 

graad 

   17-11-2020 Workshop ‘in contact 

   met je innerlijke kind’    

24-11-2020 Familieopstellingen   

28-11 en 29-11-2020 Reiki cursus 

eerste graad 

   1-12-2020 Workshop ‘systemisch  

Inzicht van een burn-out’ 

2-12-2020 open Reiki-oefenavond    

8-12-2020 Workshop Blokkades 

helen op zielsniveau 

12-12-2020 Reiki cursus tweede 

graad 

15-12-2020 Workshop ‘zelfkennis, 

de sleutel tot geluk’   

   16-12-2020 Spirituele-healing 

   avond           

18-12-2020 t/m 3-1-2021 

kerstvakantie 
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Actie november en december voor vrienden, familie, collega’s 

en kennissen. 

Kom je in november of december samen met één of meerdere vriend(in)en, 

familielid(en), collega(s) of kennis(sen) naar één van mijn workshops (in 

contact met je innerlijke kind, inzicht van een burn-out, blokkades helen op 

zielsniveau of zelfkennis, de sleutel tot geluk) dan ontvangen jullie ieder 15 % 

korting.  

Omschrijving systemische coaching 

In mijn praktijk kun je terecht voor verschillende soorten coaching: 

Individuele coaching: 

Bij individuele Coaching start ik met een interview om een zo duidelijk mogelijk beeld 
te krijgen wat er speelt. Vaak is het wat anders dan wat je denkt of verwacht. Het kan 
zijn dat er verder geen opstelling meer nodig is omdat er door het interview al 
voldoende in beweging is gebracht. 

Deze techniek werkt ook heel goed aansluitend een energetische behandeling. 

Als blijkt dat er meer nodig is dan gaan we verder met een vloeropstelling of een 
tafelopstelling. Hiervoor kan ook een vervolgafspraak gemaakt worden. 

Bij een vloeropstelling wordt gewerkt met blaadjes, en met een tafelopstelling met 
poppetjes en/of blokjes. 

Relatie coaching 

Als het stroef loopt binnen een relatie kan dit zomaar voortkomen uit gekwetste 

kindsdelen bij één van de partners door traumatische gebeurtenissen in de jeugd, of in 

het systeem van herkomst. Een verlies of miskraam welke is weggestopt om de pijn en 

verdriet niet te hoeven voelen, mishandeling, incest of verkrachting, pesten, kleineren, 

of geen waardering of liefde hebben ontvangen. Dit alles zet zich vast in je systeem. 

Als deze delen worden getriggerd in een relatie, komen ze naar de oppervlakte, en 

kan dit scheuren geven in je relatie, en kunnen er ruzies ontstaan. Doordat dit 

onbewust gaat, is er vaak onbegrip.  In het ergste geval verbreek je de relatie zonder 

überhaupt door te hebben waar het uiteindelijk echt om gaat, met als gevolg dat je hier 

bij een volgende relatie weer tegenaan loopt. Door hier systemisch naar te kijken met 

één of met beide partners, wordt op een snelle en duidelijk manier zichtbaar gemaakt, 

waar de problemen binnen je relatie uit voortkomen, en kan er heling ontstaan 

waardoor de liefde weer kan gaan stromen. 

Kind en jongeren coaching 

In de maatschappij van tegenwoordig wordt veel verwacht van een kind of jongere 
waardoor het uit balans kan raken. Dit zorgt ervoor dat het leven soms behoorlijk lastig 
kan zijn en het kind of jongere hierdoor emotioneel en gefrustreerd reageert op de 
kleinste dingen. Hun energiepeil daalt, en ze kunnen zich niet meer concentreren, of er 
treden symptomen of klachten op. Hun gedrag verandert, en ze kunnen niet meer zijn 
of doen wat ze graag zouden willen. Als ouder, of leerkracht wil je het kind graag 
helpen, maar vaak dient er verder gekeken te worden dan een standaard oplossing. 

In mijn praktijk ga ik samen met het kind en de ouders op zoek naar de oorzaak, 
waardoor er op zielsniveau heling kan plaatsvinden. Hierdoor zal de energie weer 
kunnen stromen, en zal het kind weer in zijn oorspronkelijke balans komen, waardoor 
het zich prettig voelt en goed kan functioneren. 

Ook gezinsopstellingen zijn mogelijk. Hier wordt op een snelle en effectieve manier 
zichtbaar gemaakt waar je als gezin tegenaan loopt, of waarom iemand binnen het 
gezin zich op een bepaalde manier gedraagt. De opstelling wordt in mijn praktijk 
gedaan met matjes of poppetjes en blokjes. 

 

  Belangrijke mededeling 
 

In januari 2021 starten we met de 

oefenavonden magnetiseren en 

intuïtief waarnemen. (donderdags 

van 19.30 – 22.00 uur) en (vrijdags 

van13.00 – 15.30 uur) (voor datums 

en meer info kun je mailen naar 

info@sta-in-balans.nl) 

 

Donderdagavond 14 januari en 

vrijdagmiddag 8 januari starten er 

weer twee nieuwe cursussen 

magnetiseren en intuïtief 

waarnemen (4 dagdelen).  

Inschrijven kan via de agenda op   

mijn website www.sta-in-balans.nl 

Wacht niet te lang, want VOL = VOL 

(max. 3 personen zolang de extra 

maatregelen van kracht zijn) 

 

 

Weetjes  

Wist je dat: 

- Ik werk volgens de richtlijnen 

van het RIVM en NIBIG 

(beroepsorganisatie).  

 

Dat houdt in: 

• Kleine groepjes, max 3 bij de 

cursussen en workshops 

zolang de extra maatregelen 

van kracht zijn 

• Max 7 personen bij de 

familieopstellingen  

• Alles op anderhalve meter 

afstand 

• Spatschermen op de tafels 

• Mondkapje bij fysiek contact 

• Medische handschoenen 

aan bij de tafelopstellingen 

• Praktijkregels en extra 

hygiënemaatregelen 

 

- Alle behandelingen (Reiki-

magnetiseren, Access Bars, 

systemische (familie) 

opstellingen en 

cursussen/workshops met een 

aantal aanpassingen geheel 

veilig gegeven kunnen worden 

           
 

 

 

http://www.sta-in-balans.nl/

