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Nieuwsbrief maart-april 2022 
 

Sta in Balans 
Geldersebaan 33, Tegelen 

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

 

Beste nieuwsbrieflezer 

Hier is de nieuwsbrief van maart en april 2022. 

Heerlijk buiten aan het schrijven in ons mooie tuinhuis, genietend 

van het zonnige voorjaarsweer, de vogeltjes die rondvliegen in de 

tuin, bomen die langzaam weer kleur krijgen, een prachtige playlist 

van Deuter op spotify, op en top genieten van wat er op het 

moment is.  

Vooral in deze roerige tijd waar we momenteel in meegezogen 

worden, is het heel belangrijk om rust en ontspanning te zoeken in 

de kleine en eenvoudige dingen om je heen, het leven te nemen 

zoals het is, en vertrouwen hebben op de draagkracht van het 

leven zelf. 

En dat is ook precies waar mijn volgende outdoor workshop 

natuurcoaching over gaat, lees het in deze nieuwsbrief. 

Ik wens je veel leesplezier! 

Liefs Nicole 

 
   

 

 

AGENDA  

9-3-2022 Spirituele healing avond 

11-3-2022 start nieuwe 

groep cursus magnetiseren  

12-3-2021 Reiki 2 cursus  

15-3-2022 familieopstellingen 

18-3-2022 Ontwikkelingsmiddag  

magnetiseren 13.00 – 15.30 uur  

19-3-2022 (Outdoor) workshop natuur 

coaching ‘in contact met je hart’ 

23-3-2022 Workshop ‘in contact met je  

innerlijke kind’    

26/27-3-2021 Reiki 1 cursus  

31-3-2022 Open Reiki avond 

(VOL/wachtlijst) 

5-4-2022 Ontwikkelingsavond  

magnetiseren 19.30 – 22.00 uur   

6-4-2022 Workshop ‘systemisch inzicht  

van een burn-out’ 

12-4-2022 Systemische workshop 

‘blokkades helen op zielsniveau’   

 

14-4-2022 Spirituele healing avond 

16-4-2022 (Outdoor) workshop natuur 

coaching ‘op weg naar vertrouwen’ 

20-4-2022 Open Reiki avond  

25-4 - 8-5-2022 meivakantie 

  
De nieuwe vervolgcursus 

 magnetiseren en healing 

Start vrijdagmiddag 27 mei 

13.00 – 16.00 uur 
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Actie maart-april 

Deze twee maanden heb ik zelfs twee leuke acties, één actie om het 10 jarige 

bestaan te vieren van Sta in Balans, en één actie omdat ik gestart ben met iets 

nieuws in mijn praktijk, ‘outdoor natuurcoaching’. Twee dingen om te vieren 

vind ik       

Onder alle nieuwsbrieflezers ga ik een leuk pakketje verloten voor mijn 10 jarige 

bestaan, en alle deelnemers aan de workshop natuurcoaching in maart en 

april ontvangen van mij een doosje wierook naar keuze uit de natuur.  

Nieuwe datums outdoor natuur coaching – één met je natuur! 

Door de hoge animo voor de outdoor workshop natuurcoaching ‘in contact 

met je hart’ zal deze nog een keer worden gehouden op zaterdagochtend 19 

maart. Deze workshop is bedoeld voor iedereen die veel in het hoofd zit, en 

vaak meer doet vanuit verstand, i.p.v. gevoel. Over het algemeen zijn wij meer 

in contact met ons hoofd en ons denken, dan met ons hart. Het denken staat 

vol van oordelen en aannames en wordt veelal geregeerd door onderliggende 

gevoelens. Het denken zoekt controle, houvast en zekerheid, en het hoofd wil 

altijd graag weten, en dingen vooruit plannen. Het zorgt ervoor dat je altijd in 

de doe-modus zit, en dat kan flink vermoeiend zijn. Het hart kent vaak een 

ander tempo en richt zich op zaken die er werkelijk toe doen. Het hart zoekt 

verbindingen, en kan rusten in vertrouwen.  

Tijdens deze workshop ontdek jij wat er tevoorschijn komt als je meer in contact 

bent met je hart.       

       

De volgende outdoor workshop ‘op weg naar vertrouwen’ zal plaatsvinden op 

zaterdagochtend 16 april. Tijdens deze workshop ga je je ware aard ontdekken 

door je los te maken van ervaringen vanuit je psychologische zelf, waardoor je 

bewust wordt in de open ruimte van het zijn. Hierdoor ervaar je liefde in jezelf, 

helderheid, creativiteit, oordeelloosheid, compassie, levensvreugde en 

verbondenheid. Iets wat al van nature uit aanwezig is in je. Je zult merken dat 

dit jouw ware aard is indien je er ontspannen in rust. Je stapt uit je beperkte ik, 

en komt bij de kern van het leven zelf. Vanuit deze plek zul je in staat zijn het 

leven toe te treden vanuit een gevoel van goedheid en vertrouwen. Om 

contact te maken met die open ruimte van zijn, zullen we telkens weer onze 

pas moeten vertragen, de stilte toelaten en onze aandacht focussen. 

Met deze workshop zullen we door middel van aandachtoefeningen goed in 

ons lichaam en de omgeving waarin we ons bevinden kunnen indalen, 

waardoor we van daaruit op een diep niveau contact kunnen maken met een 

ruimer bewustzijn. Tevens gaan we kijken wat er gebeurt als we deze focus in 

ons dagelijks leven brengen. 

Ook nieuw is de vervolgcursus magnetiseren en healing 

Deze cursus is het vervolg op de cursus magnetiseren en intuïtief waarnemen, 

en is voor iedereen die graag aan de slag wil als magnetiseur. 

Hij is vooral gericht op het behandelen van cliënten, en een mooie aanvulling 

in een reeds bestaande praktijk, of voor iedereen die graag een praktijk wil 

starten. 

 

Wat leer je in deze cursus? 

• Uitbreiding van je gaven om te helen 

• Je taak als magnetiseur 

• Verdieping trauma’s en blokkades 

• Het werken met gidsen 

• Het verwijderen van negatieve energieën/entiteiten 

• Magnetiseren van de Haralijn en Wezenster 

• Verdieping auralagen en chakra’s 

• Herkennen van diagnoses 

• De complete behandeling, en het starten van een eigen praktijk 

 
  Belangrijk nieuws: 

 
Als zondag 3 april de beurs van Likrali 

doorgaat, zal ik hieraan ook weer 

deelnemen met tafelopstellingen. 

 

En op zondag 8 mei is er op de grote 

heide in Venlo een Body, mind, food 

outdoor event, waar ik met Sta in Balans 

ook aanwezig zal zijn.  

 

   Wist je dat: 

 
   De cursus magnetiseren en  

healing ook fijn is wanneer je een 

schriftelijke cursus magnetiseren hebt 

gehad, en graag het geleerde om wil 

zetten in de praktijk. 

 

Je geen geoefend wandelaar of top 

conditie hoeft te hebben om aan te 

sluiten bij de outdoor workshop 

natuurcoaching. De afstand van de 

wandeling is voor iedereen goed te 

doen. (2,5 km heen en terug) 

 

Er een groot verschil is tussen Reiki en 

Magnetiseren. Meer info hierover is terug 

te vinden op mijn website www.sta-in-

balans.nl 

 

De cursus magnetiseren en intuïtief 

waarnemen geschikt is voor iedereen 

(ook voor hsp’ers), en zeer waardevol is 

voor je eigen persoonlijke ontwikkeling 

en groei. 

 

We dinsdag 15 maart weer live 

familieopstellingen mogen houden in 

mijn praktijk, en er nog plek is voor een 

aantal representanten.  

 

Je bij Sta in Balans terecht kunt voor 

diverse energetische behandelingen, 

cursussen Reiki en Magnetiseren, diverse 

systemische workshops, natuurcoaching, 

individuele-gezins-relatie opstellingen en 

coaching, familie en organisatie 

opstellingen, en leuke cadeautjes.            

         

 
 

In de doolhof van je denken, 

Kent alleen je hart de juiste weg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


