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Nieuwsbrief november-december 2021 
 

Sta in Balans 
Geldersebaan 33, Tegelen 

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

 

Beste nieuwsbrieflezer 

Voor u ligt alweer de volgende nieuwsbrief voor u klaar. 

Wat gaat de tijd snel, we zitten alweer in november, en over 7 weken is het 

kerst. 

De feestdagen rond Kerst en Oud en Nieuw fungeren als een fase waarin 

we kunnen loslaten wat we niet meer nodig hebben voor onze 

ontwikkeling, zodat er ruimte kan ontstaan voor het nieuwe, dat geboren 

wil worden. 

Het is een periode van bezinning, en tot jezelf komen, oude processen 

worden afgerond, en er ontstaan nieuwe voornemens en plannen voor het 

nieuwe jaar.  

Het feit dat de Kerstdagen zo vlak voor de jaarwisseling vallen, geeft aan 

deze gebeurtenis ook een extra spirituele betekenis. 

Ik wens je veel leesplezier! 

Liefs Nicole 

 
   

 

 

 

  12-11-2021 start nieuwe 

  groep cursus magnetiseren (VOL) 

  17-11-2021 Workshop in contact met je  

   Innerlijke kind (nog plaatsen vrij)    

20-11-2021 Reiki 2 cursus 

23-11-2021 Familieopstellingen 

   24-11-2021 Ontwikkelingsavond  

   magnetiseren 19.30 – 22.00 uur   

   30-11-2021 Open Reiki avond  

1-12-2021 Workshop systemisch inzicht 

van een burn-out 

   3-12-2021 Ontwikkelingsmiddag  

   magnetiseren 13.00 – 15.30 uur  

8-12-2021 Workshop zelfkennis, ‘de 

sleutel tot geluk’ 

  11/12-12-2021 Reiki 1 cursus  

  14-12-2021 Spirituele healing avond 

  24-12 / 2-1-2021 kerstvakantie 
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Actie november-december 

Maak een afspraak voor een heerlijke ontspannen energetische behandeling in 

combinatie met etherische oliën en betaal hiervoor geen €55,00 maar €50,00 in 

deze twee maanden. Wil jij heerlijk ontspannen het nieuwe jaar in, maak 

vandaag dan nog een afspraak, en ervaar de weldaad van deze mooie 

combinatie. 

Etherische oliën en hun werking 

In mijn praktijk werk ik met etherische oliën. Deze zijn van de hoogste zuiverheid 

en kwaliteit. Ik gebruik de oliën door middel van een diffuser, of tijdens een 

energetische behandeling. Etherische oliën kunnen soms van invloed zijn op de 

psychische en lichamelijke gesteldheid, en de eigenschappen en werking bij 

verdamping hebben een effect op lichaam en geest.  

Hieronder een overzicht van een aantal etherische oliën en de effecten bij 

gebruik: 

- Bergamot – heeft een positieve invloed op je gemoedstoestand en zorgt voor 

een goede en gezonde nachtrust. De geur geeft troost en heeft een 

rustgevende werking die helpt bij het verwerken van verdriet. De olie geeft 

zelfvertrouwen en helpt je te ontspannen.  

- Den – Stimuleert het immuunsysteem, en vergemakkelijkt de ademhaling en 

maakt de luchtwegen schoon. 
- Geranium – kalmeert en ontspant bij hevige emotionele druk. Zij is geschikt als 

middel tegen depressies, herstelt het innerlijke evenwicht, verdrijft slechte 

gedachten en onvriendelijke stemmingen en opent de ogen voor de mooie 

kanten van het leven.  

- Lavendel – Van oudsher is bekend dat de lavendel plant een ontspannende 

en rustgevende invloed heeft. Wanneer het reukorgaan de geur van 

lavendelolie waarneemt komt u tot rust. Lavendel werkt kalmerend, 

verzachtend en helpt bij depressiviteit en is goed tegen slapeloosheid. Ook 

kan lavendelolie ervoor zorgen dat emoties in evenwicht komen.  

- Patchouli – is aardend en past bij mensen die zich snel zorgen maken en zich 

onrustig voelen. Het aardende effect van patchouli is verder een indicatie bij 

mensen met een conflict tussen denken en voelen. Het verbeterd stemming, 

en helpt bij angst. 

- Pepermunt – De olie maakt wakker, pept op en werkt sterk 

opmonterend. Pepermunt helpt je beter te concentreren door energie naar 

hoofd en hersenen te sturen. 

- Rozenhout – Herstelt het emotionele evenwicht, helpt bij neerslachtigheid, en 

zuivert de aura. Is een fijne olie om mee af te strijken na een behandeling. 

- Sandelhout – heeft een diep rustgevende, harmonieuze, warme en houterige 

aroma. Sandelhout verspreidt een zachte geur die zenuwen en onrust 

wegneemt. Zet aura’s in balans, en zorgt voor een ontspannende sfeer. 

- Salie – Deze olie heeft een stimulerende, opwekkende, versterkende en 

verwarmende invloed. De olie kan verdampt worden bij lusteloze mensen die 

hun zelfvertrouwen kwijt zijn of geestelijk overspannen zijn. 

Wil jij graag een behandeling ervaren met etherische oliën, of wil je graag een 

etherische olie kopen, neem dan contact met me op. Alle oliën zijn verkrijgbaar in 

mijn praktijk. 

                                       Een warme groet, Nicole 

 
  Belangrijk nieuws: 

 
• Vrijdagmiddag 7 januari start er 

weer een nieuwe groep met de 

cursus magnetiseren en intuïitief 

waarnemen.  

De datums zijn als volgt: 

- 7 januari 

- 21 januari 

- 4 februari 

- 18 februari   

Tijdstip 13.00 – 16.00 uur 

(Nog 4 plekken beschikbaar)                                

 

Weetjes: 

 
• Wil jij heel graag een 

familieopstelling bijwonen, 

maar dit liever doen in een 

eigen vertrouwde omgeving, 

en met mensen die je kent, dan 

is het mogelijk om dit bij jou 

thuis of op locatie te doen.  

Heb jij vrienden, kennissen, 

familie of collega’s die hier ook 

interesse in hebben, dan kom ik 

graag bij je langs.  

Er kunnen max. twee 

opstellingen per avond worden 

gehouden, dit kan een 

specifieke vraag zijn van de 

gastvrouw of deelnemers van 

de groep, maar jullie kunnen 

ook gezamenlijk een thema 

inbrengen of een inzicht krijgen 

binnen een bepaald systeem of 

groep.  

De minimale deelname voor 

deze avonden is 6 personen. 

De kosten voor de vraagsteller 

is €50,00, en voor de 

representanten (andere 

deelnemers van de groep) 

€20,00 

 

Heb je interesse hierin neem 

dan contact met me op. 

 

Als afsluiting van deze 

nieuwsbrief wens ik jullie 

allemaal alvast hele fijne 

feestdagen, en een mooi en 

liefdevol 2022.  

Tot in het nieuwe Jaar. 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 


