Update nieuwsbrief voor de maand oktober

***********************************************************************************************************************

**************************************************************************************************************************
Stadshal (hoofdingang de Campagne) zaterdag 3 oktober
zaallezingen 12.45 /14.15 /15.45 uur vrijwillige bijdrage is welkom en komt ten goede aan de
dierenambulance.
neem een foto/halsband mee van uw huisdier die informatie zal komen wat op dat moment belangrijk is ik
laat mij intuitief leiden... info over dieren ,en uzelf kan nar voren komen
vrijdag 16 oktober sta ik bij Plantage de Drie boekjes Keizerstraat 58/60 ook dan communiceer ik met dieren
hierbij zijn het korte persoonlijke consulten ook adhv een foto/halsband van 11.00 -17.00 uur kosten een
vrijwillige bijdrage (die komt ten goede aan mijn eigen inzet)
ook telefonische consulten (ma t/m vr 16.00-17.00 uur) en persoonlijke begeleiding zijn sinds kort een extra
uitbreiding (hiervoor vraag ik andere tarieven).... meer info : 06 28 35 77 97
**************************************************************************************************************************
Hallo lieve mensen,
Bij deze wil ik jullie graag informeren over 2 nieuwe cursussen die ik binnenkort ga starten!
Bekrachtigings groepen
Een bekrachtigings groep is een groep die om de week bij elkaar komt om met elkaar te delen en van
gedachten te wisselen. In kleine groepjes van minimaal 4 en maximaal 8 personen nemen we per keer een
thema bij de hand waar we dieper op ingaan. De thema’s zullen per keer verschillen en zullen altijd op een
dieper niveau doorwerken en zorgen voor een bepaalde bekrachtiging op energetisch niveau. De
bekrachtigings groep staat voor een veilige en ongedwongen sfeer waarin persoonlijke groei , spirituele
bewustwording en in je kracht komen en blijven de doelstellingen zijn.
Wanneer?
30 september,14 oktober, 28 oktober, 11 november, 25 november, 9 december.
Van 19.30 tot 21.30 uur. Prijs: € 100,Kennismaken met kristallen
Hoe kies ik de juiste steen? Hoe maak ik ze schoon? Hoe kan ik ze optimaal gebruiken en ? Hoe werken ze
op de chakra’s? Hoe maak ik edelsteen water? Kan ik ze afstemmen op bepaalde klachten? Meditatie met
edelstenen etc.
Mini workshop in 3 avonden van 19.30 tot 21.30
Dinsdag 6 oktober, 13 oktober en 20 oktober
Prijs : €75,- incl . persoonlijke ingestraalde en geactiveerde steen!
Carina Boersen
Gezondheidscentrum Hippo
Beltstraat 79
1777 HB Hippolytushoef
06 - 30882144

