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 Nieuwsbrief januari/februari 2021 
 

Sta in Balans 
Geldersebaan 33, Tegelen 

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

 

Beste lezer, 

Voor u ligt alweer de volgende nieuwsbrief van praktijk Sta 

in Balans.  

Met deze nieuwsbrief eindigen we het jaar 2020, en starten 

we 2021. 

Wat was het een bizar jaar, waarin we gegrepen werden 

door Corona, waarin we gebonden werden in onze 

vrijheden, maar meer verbinding kregen met elkaar.   

Het is als Yin en Yang, waar we het ene verliezen komt er iets 

anders voor in de plaats. Zo is er meer tijd en aandacht voor 

en met elkaar, en je wordt je steeds meer bewust van alles 

om je heen, je ziet de mooie dingen die er ook zijn, maar die 

je niet meer zag door alle drukte en hectiek in ons bestaan. 

Er ontstaat meer waardering. En dit zorgt er dan weer voor 

dat er ook meer liefde is, voor jezelf en naar anderen toe.  

En zo geldt het ook voor het afsluiten van het oude jaar, en 

het starten van het nieuwe jaar. Tijd voor opruiming, en tijd 

om met iets nieuws te beginnen. Tijd voor groei!!! 

Ik wens jullie veel leesplezier                                 Liefs Nicole 
   

 

 

 

8-1-2021 t/m 26-2-2021           

Cursus magnetiseren en intuïtief 

waarnemen 13.00 – 16.00 uur 

(wachtlijst) 

14-1-2021 t/m 25-2-2021 Cursus 

Magnetiseren en intuïtief 

waarnemen 19.00 - 22.00 uur 

(wachtlijst)  

15-1-2021 Oefenmiddag 

magnetiseren 13.00 – 15.30 uur 

16-1-2021 Reiki cursus tweede 

graad 

   20-1-2021 Oefenavond  

   Magnetiseren 19.30 – 22.00 uur    

 

   26-1-2021 Workshop ‘systemisch  

   Inzicht van een burn-out’      

27-1-2021 Spirituele-heling avond    

30-1 en 31-1-2021 Reiki cursus 

eerste graad 

   2-2-2021 Workshop blokkades  

helen op zielsniveau 

9-2-2021 Workshop ‘zelfkennis, de 

sleutel tot geluk’  

10-2-2021 Open Reiki avond 

12-2-2021 t/m 19-2-2021 

voorjaarsvakantie 

23-2-2021 familieopstellingen 
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Actie januari en februari. 

We hebben weer een leuke actie om het nieuwe jaar mee te starten!  

In deze twee maanden krijg je een heerlijke roomspray cadeau bij een 

energetische behandeling (Reiki – Magnetiseren – Acces Bars) of 

individuele tafel of vloer opstelling. 

Cursus magnetiseren en intuïtief waarnemen 

Wil jij je intuïtieve gaven ontwikkelen, energetisch kunnen waarnemen, 

zodat je weet welke energieën van jou zijn, en welke niet, of jezelf en/of 

anderen magnetiseren, geef jezelf dan deze cursus cadeau. Tijdens deze 

cursus (4 dagdelen), die vooral praktisch gericht is leer je jezelf goed 

kennen, en leer je blokkades, ziektes, traumatische ervaringen en het 

disfunctioneren in het lichaam op te sporen en te behandelen, zowel bij 

jezelf, bij anderen (volwassenen en kinderen) of bij (huis)dieren.  

Veel blokkades en problemen waar je misschien zelf ook last van hebt, 

vinden zijn oorsprong in het verleden. Door dit op te sporen tijdens deze 

cursus en deze te behandelen, ga je eerst jezelf helen, en kun je er 

vervolgens als je dat wil ook anderen mee helpen. 

Deze cursus is ook zeer geschikt voor hoog gevoelige personen die last 

hebben van het overnemen van energieën van anderen. Doordat we 

veel gaan oefenen met intuïtief waarnemen leer je om te gaan met deze 

hoog gevoeligheid, en leer je jezelf goed te gronden en af te schermen, 

zodat je hier geen last meer van zult ondervinden.  

Hij is voor iedereen toegankelijk, en kan ook een mooie aanvulling zijn voor 

als je al energetisch werkt. 

Op mijn site vind je de nieuwe datums van de cursussen, startend in maart! 

Open Reiki avonden, ‘een cadeautje voor jezelf’ 

Ben je in het bezit van Reiki 1 of Reiki 2 dan kun je deelnemen aan de 

open Reiki avonden. Tijdens deze avonden welke we altijd starten met een 

mooie en ontspannen meditatie, gaan we werken met de helende 

Universele reiki energie. We gaan onszelf behandelen, en we gaan Reiki 

aan elkaar geven en ontvangen door middel van een tafel of 

stoelbehandeling. Je zult merken na een drukke dag hoe heerlijk het is om 

hier mee bezig te zijn, en hoe ontspannen en rustig je op het eind van de 

avond naar huis gaat, om vervolgens heerlijk te kunnen gaan slapen. Ik 

werk met kleine groepjes (max 6) zodat we allemaal tegelijk en in alle rust 

bezig kunnen zijn. 

Ook als je ergens anders de inwijdingen hebt gehad, of de Reiki na lange 

tijd weer wil oppakken, ben je van harte welkom! Je kunt je voor deze 

avonden Inschrijven via mijn website www.sta-in-balans.nl – agenda - 

welke je vind onder het kopje contact & info.  

Vooral in deze tijd waar we wel wat extra aandacht aan onszelf kunnen 

schenken, zijn deze avonden echt een cadeautje om te ontvangen.  

Ik wens jullie allemaal een hele fijne jaarwisseling, en dat het jaar 2021 een 

jaar mag zijn met veel geluk, liefde, verandering, groei en gezondheid! 

 

  Belangrijke mededeling 
 

Vanaf januari 2021 wordt het tarief 

iets verhoogd voor de cursus 

magnetiseren en intuïtief 

waarnemen (€165,00), en 

familieopstellingen (vraagsteller 

€50,00) en (representanten €20,00).  

 

 

Weetjes  

Wist je dat: 

- Ik werk volgens de richtlijnen van 

het RIVM en NIBIG 

(beroepsorganisatie).  

 

Dat houdt in: 

• Kleine groepjes, bij de 

cursussen en workshops  

• 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 

en oefeningen bij de 

cursussen 

• Praktijkregels en extra 

hygiënemaatregelen 

 

 

- Ook ik bezig ben om in het jaar 

2021 verder te groeien in mijn 

praktijk met:  

• Een vervolg cursus 

magnetiseren   

• Natuur-coaching 

• Online opstellingen 

• Reiki voor kinderen 

 

 

        Liefs Nicole 

           
 

 

 


