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Nieuwsbrief september-oktober 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. 

Voor mij zit de vakantie er weer op, en ondanks dat we het zonnetje niet zo 

vaak hebben gezien als dat we gewild zouden hebben, heb ik genoten 

van een heerlijke ontspannen vakantie. Klaar om weer lekker aan de slag 

te gaan. 

En wat is er nu leuker om na een vakantie een nieuwsbrief mee te 

beginnen?  

Met een kaartje vandaag…… 

VANDAAG ZEG IK ALLEEN TOE WAT IK KAN WAARMAKEN. 

Dit lijkt zo iets gemakkelijks, en velen denken meteen, van ja dat doe ik 

toch al, maar ga je maar eens na hoe vaak we iets toezeggen, zonder 

erbij na te denken, waar we uiteindelijk last van kunnen krijgen. Vaak zit het 

in ons om snel iets toe te zeggen, wetende dat we dan eigenlijk over onze 

grens heen gaan, of teveel hooi op onze vork nemen. En toch doen we het 

regelmatig, vaak automatisch, iets toezeggen, misschien om niemand te 

willen kwetsen, of om erbij te horen, maar wat levert het ons zelf op? Want 

stel we kunnen het niet waarmaken, wat levert het dan ons op? Stress, 

spanning, slapeloosheid, het zorgen maken, piekeren enz. Dus ga eens na 

of jij altijd toezegt wat je kunt waarmaken, of dat je hier je eigen grens nog 

in moet bewaken.  

Liefs Nicole 
   

 

 

 

  7-9-2021 Open Reiki avond  

8-9-2021 Workshop zelfkennis, ‘de 

sleutel tot geluk’ 

  18/19-9-2021 Reiki 1 cursus  

  20-9-2021Gastworkshop numerologie 

22-9-2021 Workshop blokkades helen 

op zielsniveau 

29-9-2021 Workshop in contact met je 

innerlijke kind 

   1-10-2021 Ontwikkelingsmiddag  

   magnetiseren 13.00 – 15.30 uur  

2-10-2021 Reiki 2 cursus 

5-10-2021 Familieopstellingen 

   6-10-2021 Ontwikkelingsavond  

   magnetiseren 19.30 – 22.00 uur   

13-10-2021 Workshop systemisch inzicht 

van een burn-out 

16/17-10-2021 Reiki 1 cursus 

19-10-2021 Open Reiki avond 

23-10 / 31-10 2021 herfstvakantie 

   12-11-2021 start nieuwe 

    groep cursus magnetiseren   

    
   

 
En de winnares van de                 

zomeractie uit de nieuwsbrief van juli-

augustus is geworden: 

Wendy Schouenberg 

Van harte gefeliciteerd met de 

cadeaubon van €7,50 
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Actie september-oktober 

Onder alle deelnemers van de gastworkshop numerologie, gehouden in mijn 

praktijk op maandag 20 september, ga ik een boekje praktische numerologie 

verloten. 

 

Gastworkshop numerologie 

Maandag 20 september organiseer ik in mijn praktijk in Tegelen een gastworkshop 

numerologie, gegeven door Ineke Sampers van Key4life numerologie. 

Wat is numerologie? Ieder getal heeft zijn eigen unieke trilling. Aan de hand van 

die trilling kan een numeroloog bijvoorbeeld, bij gebruik van een geboortedatum 

of naam, je numeroscoop trekken. Aan de hand daarvan kan hij je vertellen wat 

je doel hier op aarde is en welke levensles je moet leren, hoe je in het leven staat 

en zelfs hoe je overkomt op andere mensen. 

Vindt je het leuk om deze avond bij te wonen, neem dan contact met me op. 

We starten om 19.30 uur en deze avond duurt tot ongeveer 22.00 uur. 

Het behandelen van lichamelijke en mentale blokkades d.m.v. 

een energetische behandeling, gecombineerd met systemische 

coaching. 

Indien je last hebt van bepaalde lichamelijke klachten, dan kunnen deze te 

maken hebben met een oorzaak die terug te vinden is in de diepere lagen van je 

systeem. Deze lagen zijn vaak aan de buitenkant niet zichtbaar. Ook als je niet 

lekker in je vel zit, of last hebt van burn-out klachten, is dit omdat de energie niet 

goed kan stromen door bepaalde gebeurtenissen die weg gestopt zijn, of niet zijn 

verwerkt. Vaak zijn de triggers je werk, je relatie of je kinderen. Je denkt dan dat 

het daar aan ligt, maar dit zijn enkel wegwijzers om je aan te moedigen verder te 

kijken naar waar het daadwerkelijk te maken heeft. 

Door middel van een energetische behandeling werk ik met kosmische energie 

en scan ik het hele lichaam op blokkades, die ik vervolgens bespreek met de 

cliënt zodat ze zichtbaar en herkenbaar worden, en de energie weer kan 

stromen. Dit gebeurt op zowel de fysieke, de mentale als emotionele laag.  

Door hier ook systemisch naar te kijken zullen deze blokkades daar waar ze 

ontstaan zijn kunnen oplossen, waardoor de balans tussen lichaam en geest kan 

herstellen. Met behulp van coaching spoor ik niet alleen de blokkades op, maar 

geef ik je ook tips en adviezen zodat je niet bang hoeft te zijn dat deze blokkades 

nog terug komen. Alles wat aangekeken en benoemt is, zal loslaten en helen, 

zodat ze niet meer terug komen. Veranderingen treden direct op na de eerste 

behandeling. 

Zoals mijn praktijknaam al zegt - Sta in Balans – voor iedereen die graag in balans, 

en in zijn eigen kracht in het leven wil staan.    

 
  Belangrijk nieuws: 

 
• Zondag 26 september wordt 

er door Likrali weer een 

beurs georganiseerd in 

Tegelen, locatie de 

vriendenkring, Steyl. 

 

Ik zal hierbij aanwezig zijn 

met tafelopstellingen. 

 

Wil jij een inzicht in de plek 

die jij inneemt binnen een 

systeem, of graag weten 

waarom een bepaald 

patroon waar jij last van 

hebt zich telkens herhaalt, of 

die relatie maar niet stand 

houdt, kom dan bij mij langs 

en dan zullen we hier samen 

in een ongedwongen sfeer 

naar kijken. 

 

Weetjes: 

 

• Wist je dat je bij Sta in Balans 

ook terecht kunt voor: 

 

- Foto reading van 

dierbaren en 

overledenen 

- Behandeling op afstand 

- Gezins en 

relatiecoaching 

- Hulp bij rouw en verlies 

- Organisatieopstellingen 

 

En nog veel meer! 

 

 

 

    
 

      Een lieve groet, Nicole 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


