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 Nieuwsbrief juli/augustus 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.  

Deze nieuwsbrief is een zomereditie, en zal iets korter zijn 

dan anders.  

Bij velen staat alweer de vakantie voor de deur, even lekker 

niets moeten of hoeven, maar heerlijk ontspannen en 

relaxen.  

De maatregelen zijn weer versoepeld, en we kunnen ook 

weer gaan reizen.  

Maar bovenal waar voor mij vakantie voor staat, is tijd 

nemen voor jezelf.  

Hieronder een paar heerlijke vakantietips en plekken waar 

je jezelf weer lekker kunt opladen met positieve energie. 

Ik wens jullie veel leesplezier                              

Liefs Nicole 

 
   

 

 

2-7-2021 Cursus magnetiseren en 

intuïtief waarnemen-

vrijdagmiddaggroep dagdeel 4     

8-7-2021 Cursus magnetiseren en 

intuïtief waarnemen-

donderdagavondgroep dagdeel 3 

   9-7-2021 Ontwikkelingsmiddag  

   magnetiseren 13.00 – 15.30 uur  (nog 

   2 plekken vrij) 

   14-7-2021 Spirituele-healing avond  

17/18-7-2021 Reiki 1 cursus (nog een 

aantal plekken vrij) 

20-7-2021 Cursus magnetiseren en 

intuïtief waarnemen-

donderdagavondgroep dagdeel 4 

   21-7-2021 Ontwikkelingsavond  

   magnetiseren 19.30 – 22.00 uur   

 

   23-7/5-9-2021 Zomervakantie 

 

   
 

 

Wil je graag aansluiten bij de 

ontwikkelingsgroepen 

magnetiseren, dan kan dat nog op 

vrijdagmiddag 9 juli, tijdstip 13.00 – 

15.30 uur. 

En als je nog graag voor de zomer 

je Reiki 1 wil behalen, dan kun je je 

nog inschrijven voor de cursus op 

zaterdag 17 en zondag 18 juli. 

Inschrijven via de agenda op mijn 

site www.sta-in-balans.nl ,of stuur 

even een mail naar nicole@sta-in-

balans.nl 

 

 

 

http://www.sta-in-balans.nl/
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Actie juli/augustus. 

We hebben in deze twee maanden een leuke zomeractie.  

Maak een foto waarop te zien is hoe jij je zelf oplaad met positieve energie. 

Onder de leukste foto’s verloot ik 2 cadeaubonnen van € 7,50, vrij te 

besteden in mijn winkeltje. 

 

Plekken en situaties waar jij je aura deze zomer kunt opladen met 

positieve energie. 

- Misschien voor sommigen moeilijk te geloven maar onweer en regen 

laden je auraveld op en zuiveren het. 

- Heerlijk wandelend of zittend in het zonnetje laadt jij je aura op met 

orgonenergie, oftewel in boeddhistische termen ook wel prana 

genoemd. 

- Ga je deze zomer naar de zee, dan breidt je aura zich uit door het 

opladen van deze energie. 

- Door simpelweg door het bos te lopen tussen de bomen en vooral 

naaldbomen, vult je energieveld met bijna dezelfde energie als die 

van de mens. 

Tips genoeg om een leuke foto te maken voor de zomeractie       

 

Hieronder nog een paar tips om jezelf heerlijk in balans te brengen. 

- Maak je geest leeg door de mediteren 

- Beweging en ontspanning 

- Gezonde voeding 

- Doe geregeld, liefst iedere dag een gronding of aarde oefening 

- Neem een lekker bad, of een uitgebreide douche, en maak hier een 

wellness moment van. (Aanrader The Ritual of Hammam voor totale 

ontspanning), kaarsje en muziekje erbij, en je hebt het idee dat je in 

een spa zit. 

- En voor alle Reiki beoefenaars uiteraard een heerlijke zelfbehandeling 

      

 

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de laatste week van augustus. 

 

  Belangrijke mededeling 
 

Na de zomervakantie starten er 

weer 2 nieuwe groepen 

magnetiseren en intuïtief 

waarnemen.  

Vrijdag 10 september start de 

middaggroep, en donderdag 

16 september de avondgroep.  

Wacht niet te lang met 

inschrijven, want vol is vol! 

 

 

 

  Weetjes  

   Wist je dat je met mediteren: 

- Beter presteert 

- Veroudering tegen gaat 

- Vrede bevordert 

- Misdaad bestrijdt 

- Kalm blijft 

- Meer focus krijgt 

- Je brein verandert qua 

structuur en functie 

- Pijn vermindert 

- Je gezondheid verbetert 

 

 

 

 
 

 

 

 Ik hoop dat jullie met  

deze tips een mooie zomer 

tegemoet gaan,  

lekker genieten, en vooral 

heerlijk tot jezelf komen. 

 

 
 

 

 

           
 

 

 


