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Lieve mensen, 
 

De weken volgen elkaar nu snel op en het einde van 2019 komt stap voor stap in zicht. 
Ben jij al druk met Sinterklaas en de feestdagen of is het tijd naar binnen te keren en je plan te trekken 

voor 2020. 
Bij Full Circle Instituut en Sattva staan de komende weken een aantal trainingen in het teken van het nieuwe 
jaar. Zo is er de Transformatiedag 'Op weg naar 2020' en zijn de thema's van de deelnemers aan de komende 

retraite ook op het komende jaar gericht. 
Maar ook werken aan jezelf met de cursus 'Intuïtieve Ontwikkeling & Bewustwording is mogelijk. 

Meer leren over kristallen en ermee leren werken kan ook tijdens de workshop 'De kracht van kristallen'. 
En last but not least is er ook nog een Energy-ochtend en een Energy-avond voor we het jaar afsluiten. 

Het programma voor 2020 tot de zomer zal nog een paar aanpassingen en aanvullingen krijgen dus houdt de 
site en de volgende nieuwsbrief goed in de gaten. 

 

Nieuw bij Full Circle Instituut: Reflectiegesprekken 
Een reflectiegesprek geeft je de mogelijkheid onder begeleiding te kijken naar jezelf, je omstandigheden, je 

toekomstperspectief en meer … 
Een gesprek van waaruit je met nieuwe energie, een nieuwe blik, een nieuw uitgangspunt of handvatten weer 

een stap verder komt met jezelf. 
Lees meer hierover op de site 

 

Aan de slag 
Wil jij de komende periode met jezelf aan de slag? 

Dan kan dit zowel individueel als in een groep. 
Wil je werken aan balans in jezelf, aan bewustwording, aan je leefstijl, aan je persoonlijke 

ontwikkeling of je processen doorlopen? 
Wil je leren helen en werken met energie en tegelijkertijd je bewustzijn en spirituele 

ontwikkeling een boost geven? 
Of wil je even helemaal terug naar jezelf of je leven vormgeven tijdens een van de retraites of intensives? 

Het kan allemaal en meer! 
Het aanbod van Full Circle Instituut en Sattva biedt hiervoor 

op verschillende manieren mogelijkheden zowel individueel als groepsgewijs! 

https://fullcircle-instituut.nl/procesbegeleiding/reflectiegesprek/
https://fullcircle-instituut.nl/
https://sattva.nl/


 
Aanmelden voor het aanbod kun je via de site regelen.  

Voor nadere informatie of bij vragen kun je via de site een bericht sturen, maar uiteraard 
kun je ook telefonisch contact opnemen voor bijvoorbeeld het maken van een individuele afspraak. 

 

Ik hoop je te treffen tijdens één of meerdere activiteiten! 
In ieder geval veel leesplezier en hopelijk tot snel! 

 
Van hart tot hart, 

Janet Reuvekamp 
 
 

Programma tot eind 2019 
waarvoor aanmelden nog mogelijk is 

En let op want er zijn wat wijzigingen in het programma! 
(houdt de site, facebook en E-nieuws in de gaten voor wijzigingen/aanvullingen op het programma) 

 
 

Overzicht 
 

November 
* Cosmic Light Energy™ - ochtend 

 
December 

* Intuïtieve Ontwikkeling & Bewustwording 
* Op weg naar 2020 

* De kracht van kristallen 
 
 
 

Cosmic Light Energy™ - ochtend 
- Cosmic Light Energy: Het nieuw helen en werken met energie en bewustwording - 

 

  
Voor iedereen die de Cosmic Light Energy-basis (en verder) heeft gevolgd. 

 
Duur: ochtend van ca. 2,5 uur 

Datum: zaterdagochtend 23 november 2019 - aanvang 9.30 uur 
(aanmelden kan t/m 20 november 2019 - daarna alleen na telefonisch overleg en als er nog plek is) 

 
Alle informatie / Aanmelden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/cosmic-light-energy/cosmic-light-energy-energy-avonden-ochtenden/
https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/intuitieve-ontwikkeling-bewustwording/
https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/workshops/spirituele-transformatiedag-op-weg-naar-2020/
https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/workshops/de-kracht-van-kristallen-december-2019/
https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/cosmic-light-energy/cosmic-light-energy-energy-avonden/


Intuïtieve Ontwikkeling en Bewustwording 
 

  
Realiseer jij je met regelmaat dat je beter had kunnen luisteren naar dat stemmetje in jezelf? Voel je vaak dingen aan en 

weet je niet precies wat je er mee aan moet? Pik je informatie op over anderen? Wil je je meer bewust worden van je 
intuïtieve vermogens en deze uitbreiden en versterken, zodat je er in je dagelijkse leven meer mee kunt doen? 

Nieuwsgierig naar wat intuïtie inhoud en wil je er meer over weten?  
Meld je dan aan voor de cursus Intuïtieve Ontwikkeling en zet een stap in de (verdere) ontwikkeling van je intuïtie en 

bewustwording. 
 

Tijdens de cursus ga je aan de slag met: gronden en bij jezelf blijven, intuïtie en hooggevoeligeheid, je 
energiesysteem & chakra’s, energievelden, aura’s, werken met kaarten, dromen, synchronisiteit, psychometrie, 

Gidsen/Begeleiders en Engelen en pendelen. 
 

Start: 3 december 2019 
Duur: 6 avonden 

 
Alle informatie / Aanmelden 

 
 
 

Spirituele Transformatiedag ‘Op weg naar 2020’ 
 

  
In december, de laatste maand van het jaar, organiseert Sattva een spirituele transformatiedag die in het teken 

staat van afronden van het lopende jaar en een aanzet maken voor 2020. 
Een paar weken voor de jaarwisseling is het een goed moment om terug te blikken en vooruit te kijken. Wat 

laat je achter in 2019. Waar wil je op richten en wat wil je manifesteren in 2020. 
 

Ritueel sluit je het jaar af en maak je je klaar voor het komende jaar, zodat je van 2020 echt jouw jaar maakt waarin je je 
doelen bereikt, deze verder vormgeeft of nieuwe doelen neerzet. Dit is dan ook wat tijdens de workshop centraal 

staat. Er wordt onder meer gebruik gemaakt van ritueelwerk, (visualisatie)oefeningen, je jaargetal en kaarten. 
 

Datum: 13 december 2019 
 

Alle informatie / aanmelden 
 
 
 
 
 

https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/intuitieve-ontwikkeling-bewustwording/
https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/workshops/spirituele-transformatiedag-op-weg-naar-2020/


Cosmic Light Energy™ - avond 
- Cosmic Light Energy: Het nieuw helen en werken met energie en bewustwording - 

 

  
Voor iedereen die de Cosmic Light Energy-basis (en verder) heeft gevolgd. 

 
Duur: avond van ca. 2,5 uur 

Datum: donderdagavond 19 december 2019 - aanvang 19.30 uur 
 

Alle informatie / Aanmelden 
 
 
 

Workshop Kristallen 
 

  
Een workshop waarin je kennismaakt met de kracht van kristallen. Waarin je ontdekt wat een kristal je heeft te 

vertellen en wat een kristal voor je kan betekenen op fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel, of energetisch 
vlak. Een workshop waarin je contact maakt en communiceert met kristallen. 

 
Met de workshop ‘De kracht van kristallen’ staat je een inspirerende en avontuurlijke dag te wachten waarin je op 

ontdekkingstocht gaat op het gebied van kristallen. Een workshop die vooral praktisch en op ervaren gericht is én waarin 
ook uitleg over en rondom de kristallen wordt gegeven. 

Aan het einde van de workshop krijg je een kristal dat bij je past en waarmee je verder aan het werk kunt mee naar huis. 
 

Datum: 20 december 2019 
 

Alle informatie / aanmelden 
 
 
 

Retraites 
 

  
Ben jij op zoek naar ruimte en tijd voor jezelf? 

Naar een periode waarin je zaken voor jezelf op een rijtje kunt zetten, waarin je de diepte in kunt met jezelf en 

https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/cosmic-light-energy/cosmic-light-energy-energy-avonden/
https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/workshops/de-kracht-van-kristallen-december-2019/


waar je je helemaal kunt focussen op jezelf? 
Wil jij je opladen in een prachtige natuurlijke omgeving met een stukje ondersteuning en ontzorging? 

Dan zijn onze retraites wat voor jou! 
 

Met maximaal 2 deelnemers voor de meerdaagse retraites en 1 deelnemer voor de Bezinningsdag. 
 

Door de vaste routine, de individuele begeleiding, de uitwisseling, een comfortabele centrale ruimte, een eigen 
slaapkamer waar je je kunt terugtrekken en de natuur om je heen, kun je met deze retraite veel voor jezelf bereiken. 

Je gaat beslist anders naar huis dan dat je bent gekomen! 
 

Het beperkte aantal deelnemers geeft een extra meerwaarde aan je retraite. Er is meer dan voldoende ruimte en 
aandacht voor iedere deelnemer. Je focus is voornamelijk op jezelf gericht. Wat het mogelijk maakt in korte tijd grote 

stappen in je proces te maken, tot rust te komen en/of zaken helder te krijgen. 
 

Behoefte om een retraite exclusief te volgen (1 deelnemer), dat kan ook. Informeer naar de mogelijkheden. 
 

Een reactie van een deelnemer: 
De retraite ‘Me-Time’ heeft mij tot inzicht doen komen en laten verwerken, waarna ik het nieuwe ben gaan 

vormgeven en oefenen. Dit alles onder de betrokken en vakkundige leiding van Janet. Dé absolute 
meerwaarde vond ik de individuele aandacht die ik in overvloed kreeg. Daarnaast was er totale ontzorging: ik 

heb werkelijk genoten van de fijne accommodatie, de heerlijke omgeving en het lekkere eten. Daardoor 
kwam ik ook echt los van de drukte van alledag. 

 
Zo was ik optimaal in staat de diepte in te duiken. Het waren drie heel transformatieve dagen, waarin ik 

grotere stappen heb gezet dan ik had durven hopen. 
Bianca 

 
Er zijn drie mogelijkheden voor een retraite: 6 dagen, 3 dagen of 1 dag 

 
Bezinningsretraite 

 
Zo’n zes dagen waarin je je aandacht naar binnen richt. Een periode die in het teken staat van 

thuiskomen bij jezelf, onthaasten, rust, stilte, bewustwording, bezinning, verdieping, 
heling en/of spirituele groei. Een periode waarin je jezelf op de eerste plek zet. 

 
van dinsdag 4 februari 19.30 uur t/m zondag 9 februari 2020 ca. 11.30 uur op een passende locatie 

in een bosrijke/landelijke en inspirerende omgeving. 
 

Retraite 'Me-Time' 
 

Een retraite van drie dagen die in het teken staat van tijd voor jezelf. Een paar dagen van thuiskomen bij 
jezelf, onthaasten, rust, stilte, bewustwording, bezinning, verdieping, heling en/of spiritualiteit. Een periode 

waarin je jezelf op de eerste plek zet.  
Wil jij je opladen in een prachtige natuurlijke omgeving met een stukje ondersteuning? 

Dan is dit voor jou!  
 

van dinsdag 4 februari – 10.00 uur tot en met donderdag 6 februari 2020 in de loop van de middag op een passende 
locatie in een bosrijke/landelijke en inspirerende omgeving. 

 
De retraite waar de eerste aanmelding voor binnenkomt gaat door! 

 
Bezinningsdag 'Inner Motion' 

 
De Bezinningsdag ‘Inner Motion’ is een intensieve mini-retraite op locatie. 

Je gaat even helemaal uit de gang van alle dag en richt deze dag de focus helemaal op jezelf. 
Om diepgaand het contact met jezelf aan te gaan, de verbinding met jezelf te hervinden of om de rust in jezelf 

terug te vinden. 
Een dag om te werken aan een thema van jezelf, om thuis te komen bij jezelf, om inzichten op te doen, om 

bewustwording te krijgen op bepaalde aspecten van je leven. 
Ik begeleid je proces deze dag onder meer met reflectie, dieptewerk, energetische werkvormen, meditatie/visualisatie 

https://fullcircle-instituut.nl/retraites-intensives/retraites/bezinningsretraite/
https://fullcircle-instituut.nl/retraites-intensives/retraites/retraite-me-time/
https://fullcircle-instituut.nl/retraites-intensives/retraites/bezinningsdag-innerlijke-beweging/


of natuurmystiek. 
Tussendoor heb je ruimte en tijd om met jezelf te zijn. 

Het is een dag exclusief voor jou, een dag met maatwerkbegeleiding! 
Dus maximaal 1 deelnemer 

 
In overleg 1 dag (10.00 – 17.00 uur) in de periode van 4 februari t/m 7 februari 2020. 

 
Alle informatie / Aanmelden 

 
 
 

Intensive Lifestyle & Lifebalance 
 

van vrijdag 7 februari 2020 – 10.00 uur tot en met zondag 9 februari 2020 ca. 17.00 uur 
op een passende locatie in een bosrijke/landelijke en inspirerende omgeving. 

 

  
 

Een driedaagse intensive waarin je de balans opmaakt over je leefwijze, waar je gaat kijken naar je leefstijl en 
de balans in je leven. Waar je helder krijgt waar je vastloopt, wat stress- en spanningspunten zijn, waar je energielekken 

zitten en waar je behoeften liggen. 
Waar je kennismaakt met verschillende vormen van stressrelease en ontspanningstechnieken. 

Om vervolgens een leefstijl te creëren van waaruit je in balans verder kunt. 
De intensive wordt opgevolgd door een individueel consult. 

 
Extra meerwaarde van de intensive is dat het aantal deelnemers uit maximaal 4 personen bestaat. 

Hierdoor is er meer dan voldoende ruimte en aandacht voor iedere deelnemer. 
Zo is het mogelijk in korte tijd grote stappen in je proces te maken en zaken helder te krijgen. 

Mis deze intensive niet. 
Zorg dat je zeker bent van een plek en meld je snel aan, want vol is vol! 

 
Alle informatie / Aanmelden 

 
 
 

'Over levens …' 
De terugkeer van de Cosmic Light Energy 

 
ACTIE T/M 21 DECEMBER 2019 

- GEEN VERZENDKOSTEN / GRATIS BOEKENLEGGER - 
 

https://fullcircle-instituut.nl/retraites-intensives/retraites/
https://fullcircle-instituut.nl/retraites-intensives/retraites/
https://fullcircle-instituut.nl/retraites-intensives/intensives/lifestyle-lifebalance/


 
 

Over levens … 
Een boek dat je raakt, triggert en heelt én je uitnodigt en uitdaagt het beste uit jezelf te halen. Om je levensopdracht 

neer te zetten en je levenspad te lopen. 
Voel en ontdek wat dit verhaal in jou wakker maakt en in beweging zet. Want net als de hoofdpersoon Jelena 

heb jij je eigen uniekheid te leven op Aarde. 
 

‘Over levens …’ Een verhaal over groei, zingeving, het ontdekken van je levenspad en het volgen van je hart. 
Een boek over bewustwording, spiritualiteit en energetisch werken. 

 
‘Over levens …’ te koop in 'De Winkel' van Sattva en te bestellen via de sites van 

 
Cosmic Light / Full Circle Instituut / Sattva  

 
Lees hier een deel van de proloog  /  Lees hier enkele reacties 

 
 
 

'De Winkel' 

 
NOG CADEAUTJES NODIG VOOR DE FEESTDAGEN? 

NEEM CONTACT OP ALS JE IN DE WINKEL WILT SHOPPEN. 
 

In 'De Winkel' kun je terecht voor een breed assortiment kristallen en onder meer 
(inzicht)kaartjes, pendels, salie, abaloneschelpen, 

Healing Arts Sprays, specifieke bloesemremedies, colloïdaal zilver en goud, meditatiekussentjes/-sets en 
diverse boeken (waaronder ‘Over levens …’ van Janet Reuvekamp). 

Voor jezelf of om cadeau te doen. 
Wellicht leuk om een keer te komen 'neuzen'? Neem dan even contact op voor de mogelijkheden. 

https://fullcircle-instituut.nl/extra-nieuws-informatie/boek-over-levens/
https://cosmiclight.nl/boek-over-levens/
https://fullcircle-instituut.nl/extra-nieuws-informatie/boek-over-levens/
https://sattva.nl/extra-nieuws-informatie/boek-over-levens/
https://fullcircle-instituut.nl/extra-nieuws-informatie/boek-over-levens/boek-over-levens-proloog/
https://fullcircle-instituut.nl/extra-nieuws-informatie/boek-over-levens/boek-over-levens-proloog/
http://www.sattva.nl/content/boek-overlevens.htm


Lees meer … 
 

De winkel van Sattva is binnen de praktijk/het cursuscentrum gesitueerd en is daarom alleen opengesteld voor cliënten 
en cursisten. De mogelijkheden tot aankoop van artikelen is gekoppeld aan de consulten en aan de 

cursussen/workshops of op afspraak. 
 

           
 

 
 

VOLG ONS OP FACEBOOK & INSTAGRAM 
Wil je direct op de hoogte gehouden worden van de nieuwste informatie en onder meer de oneliners en 

Inspirals meekrijgen …. 
Like + Volg ons dan op Facebook. 

 

                                                             
 Sattva Full Circle Instituut Cosmic Light Energy 

 
Of op Instagram 

 
Tik op Instagram in: cosmic_light_energy en volg 

 
 

Full Circle Instituut 
voor Procesbegeleiding en Bewustwording 
 
 
Zuidwijkstraat 78A 
2729 KE Zoetermeer 
T: 06 - 21 580 980 
www.sattva.nl 
 

Sattva 
Praktijk voor Psychodynamische en Energetisch Therapie 
Centrum voor Persoonlijke Groei en Bewustwording 
 
Zuidwijkstraat 78A 
2729 KE Zoetermeer 
T: 06 - 21 580 980 
www.fullcircle-instituut.nl 
 

 
© Full Circle Instituut & Sattva / Janet Reuvekamp  
 

Via E-nieuws wordt je op de hoogte gehouden van het laatste nieuws van Full Circle Instituut en Sattva 
en daarmee ook over de startende (extra) cursussen, workshops en intensives. 

Mocht je E-nieuws niet meer willen ontvangen, stuur dan een e-mail met in het onderwerp 'uitschrijven e-nieuws' 
om je uit het mailbestand te laten halen. Je ontvangt hierover een bevestiging. 

 

https://sattva.nl/de-winkel/
http://www.sattva.nl/
http://www.fullcircle-instituut.nl/
https://www.facebook.com/#!/SattvaCentrumVoorPersoonlijkeGroeiEnBewustwording
https://www.facebook.com/FullCircleInstituut
https://www.facebook.com/#!/SattvaCentrumVoorPersoonlijkeGroeiEnBewustwording

