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OPWAARTSE SPIRAAL 
Sinds enkele weken draait de praktijk van Sattva nu zowel weer in de praktijk zelf als online. 

Het in de praktijk werken heeft iets meer voeten in de aarde en vraagt iets meer voorbereiding, maar het 
werkt ook goed met richtlijnen en aanpassingen! 

Voor zowel mij als cliënten is het fijn elkaar weer in het echt te zien, al is het met 1,5 m afstand. 
Natuurlijk blijft online een mogelijkheid voor wie nog niet naar de praktijk wil/kan komen. 

 
En dan is het binnenkort tijd voor een volgende stap – ook binnen richtlijnen/protocol -, 

want in juni starten er ook weer trainingen in de praktijk met een klein aantal deelnemers per keer. 
Er komt zelfs een spirituele training die deels online is en deels buiten in de natuur. 

 
Aangezien het een andere zomer belooft te worden, is er leuk nieuws: 

 
WIJ ZIJN DE GEHELE ZOMER OPEN 

En er is de gehele zomer ‘SUMMER SCHOOL’.  
 

Je kunt terecht voor workshops, cursussen, een traject of een consult. Maar iets anders kan ook; verras 
jezelf bijvoorbeeld met een Soulreflection. 

Of geef jezelf een Cosmic Light Energy Traject cadeau. 
 

Dus wil jij jouw zomer een ‘mooie invulling geven dan zijn/komen er volop mogelijkheden! 
Kijk voor het aanbod dat nu al bekend is verderop in deze E-nieuws. 

 
Om de zomer nog mooier te maken zijn er weer drie nieuwe Cosmic Light Energy Frequencies 

bij gekomen die alles met de energie van deze zomer te maken hebben. 
In deze nieuwsbrief kun je hier meer over lezen. 

 
Dus: ben jij er klaar voor? 

En wil jij met jezelf aan de slag om je proces aan te gaan of een energetische behandeling om weer meer in 
balans te komen? Wil je je verder persoonlijk te ontwikkelen en/of met je groei 

en bewustwording aan de slag op de manier die bij je past? 
 

Bij Full Circle Instituut, Sattva en de Cosmic Light Academy ben je van harte welkom. 



Individueel of groepsgewijs. 
 

In deze hectische tijden ervaar je wellicht dat je tegen dingen aanloopt, komen er ervaringen op je pad 
waar je mee hebt te dealen of ga je onverwacht door processen heen die je niet hebt zien aankomen. 

Je kunt ook het gevoel hebben dat dingen zich herhalen, dingen waarvan je dacht ze al een plek 
te hebben gegeven. Weet dan: het is een tijd van verandering, verdieping en bewustwording. 

 
Dus wil jij de komende periode iets doen voor en met jezelf? 

Werken aan balans in jezelf, leren meer vanuit je intuïtie te leven, processen doorlopen, oplossingen vinden, 
zaken hanteerbaar maken, dingen een plek geven,  

werken aan je bewustwording, leren werken en helen met energie, doelen helder krijgen en plannen 
vormgeven en uitvoeren of …. 

Individueel of groepsgewijs het is allemaal mogelijk. 
 

Aanmelden voor het trainingsaanbod 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. 

 
Van hart tot hart, 
Janet Reuvekamp 

 
 

PROGRAMMA tot eind augustus 
- mogelijk volgen nog aanvullingen - 

 
Juni 

Rond de tafel - online 
Stappen in BewustZijn 

Cosmic Light Energy – Basis 
Spirituele Transformatie-serie ‘Quantum Leap’ – online & live 

Energiecirkel - online 
Cosmic Light Energy – Basis – instroom 

Cosmic Light Energy-avond - online 
Lezing – online 

Cosmic Light Energy – Verdieping I 
 

Juli 
Cosmic Light Energy - dag 

Energiecirkel - online 
Cosmic Light Energy – Verdieping II 
Workshop ‘De kracht van kristallen’ 

Cosmic Light Energy – Veridieping III 
Workshop ‘Ont-moet jezelf’ 

Stappen in BewustZijn 
Cosmic Light Energy – Basis 

Cosmic Light Energy-avond - online 
Transformatiedag ‘Kernkracht’ 

Cosmic Light Energy – Basis - instroom 
 

Augustus 
Energiecirkel - online 
Rond de tafel - online 

Transformatiedag ‘Me, Myself and I – Werken met het kind in jezelf’ 
Cosmic Light Energy – Verdieping IV 

Worshop ‘Meditatie 
Cosmic Light Energy-avond - online 

Transformatiedag ‘Connect’ 
Workshop ‘Het Transfomatiespel’ 

 

https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/rond-de-tafel/
https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/stappen-in-bewustzijn/
https://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/cursussen/cosmic-light-energy-basis/
https://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/spirituele-transformatiedagen/spirituele-transformatie-serie-quantum-leap/
https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/energiecirkel-live-online-healingmeditatie/
https://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/cursussen/cursus-cosmic-light-energy-basis-instroom/
https://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/cursussen/cosmic-light-energy-avonden-ochtenden/
https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/inspiratie-avonden-lezingen/
https://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/cursussen/cursus-cosmic-light-energy-verdieping-1/
https://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/cursussen/cosmic-light-energy-dag/
https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/energiecirkel-live-online-healingmeditatie/
https://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/cursussen/cursus-cosmic-light-energy-verdieping-2/
https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/workshops/de-kracht-van-kristallen-december-2019/
https://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/cursussen/cursus-cosmic-light-energy-verdieping-3/
https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/workshops/ont-moet-jezelf/
https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/stappen-in-bewustzijn/
https://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/cursussen/cosmic-light-energy-basis/
https://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/cursussen/cosmic-light-energy-avonden-ochtenden/
https://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/spirituele-transformatiedagen/spirituele-transformatiedag-kerntransformatie-kernkracht/
https://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/cursussen/cursus-cosmic-light-energy-basis-instroom/
https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/energiecirkel-live-online-healingmeditatie/
https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/rond-de-tafel/
https://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/spirituele-transformatiedagen/spirituele-transformatiedag-me-myself-i-werken-kind-jezelf/
https://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/cursussen/cursus-cosmic-light-energy-verdieping-4/
https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/workshops/meditatie/
https://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/cursussen/cosmic-light-energy-avonden-ochtenden/
https://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/spirituele-transformatiedagen/spirituele-transformatiedag-connect-verbinden/
https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/workshops/transformatiespel/


Cosmic Light Energy Traject 
 

 
 

Een energetisch bewustzijnsjaar waarbij je leert werken en helen met Cosmic Light Energy™ én je je bewustzijn en 
spiritualiteit steeds verder ontwikkelt. 

 
Een jaartraining waarin je naast alle cursussen van de Cosmic Light Energy™-serie ook Spirituele Transformatiedagen, 

Energy-avonden en de Energy-dag zijn opgenomen. Het traject heeft als voordeel dat je in één jaar door een grote 
energetische en bewustzijnsontwikkeling gaat en daarmee jezelf een sprong voorwaarts brengt in je persoonlijk groei en 

bewustwording. Daarnaast heb je je natuurlijk het werken en helen met Cosmic Light Energy eigen gemaakt. 
 

Alle informatie / Aanmelden 
 
 
 

Rond de tafel  

  
Gedurende het seizoen wordt er een aantal keer ‘Rond de tafel’ 

georganiseerd. 
 

Rond de Tafel en COVID-19 
 

‘Rond de tafel’ is normaal het moment dat je kunt langskomen in de praktijk. Om kennis te maken, 
rond te kijken, de energie te voelen, in contact te gaan met mij en/of anderen, een vraag te stellen, 

een advies vragen over wat er binnen ons aanbod bij je past, energie opdoen of 
bijvoorbeeld een kaartje met uitleg te trekken. 

 
Dit is op dit moment wat lastig gezien de richtlijnen van het RIVM. Maar voor alles is een oplossing. 

‘Rond de tafel’ gaat online! 
 

Ook al kun je dan niet fysiek komen kijken, online is er heel veel mogelijk en kunnen we samen toch 
de sfeer en het contact maken als gebruikelijk tijdens deze avonden. 

 
Voor je thee mag je nu zelf zorgen. Maar het voordeel is dat je het gewoon kunt deelnemen vanuit je thuis – 

via je je laptop/telefoon – vanaf je eigen plek – en geen reistijd 😊 
 

Dus wil je deelnemen doe dan mee met ‘Rond de tafel’ op donderdagavond 4 juni 2020! 

https://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/cosmic-light-energy-traject/


Je bent van harte welkom! 
 

Deelnemen is gratis – wel aanmelden 
 

Datum: donderdagavond 4 juni 2020 
Duur: 19.30 – 21.00 uur 

 
ALLE INFORMATIE / AANMELDEN 

 
 
 

Stappen in BewustZijn 
 

  
'Stappen in BewustZijn' is een tweedaagse cursus waarin je stapsgewijs je bewustzijn vergroot en je bewustzijn 

meer in je lichaam brengt. 
Zielsintegratie, Hoger Zelf integratie en het activeren van je originele blauwdruk van heelheid zijn 

de basis van deze cursus. 
Een cursus die je bewuster in contact brengt met je eigen veld van mogelijkheden, je potentieel en die is gericht op 

persoonlijke groei en bewustwording. 
 

Er wordt gewerkt met een beperkt aantal deelnemers en conform de richtlijnen van het RIVM. 
 

Er is nog 1 plek dus meld je snel aan. 
 

Start: vrijdag 5 juni 2020 
Duur: 2 dagen 

 
AANMELDEN / MEER INFORMATIE 

 
 
 

Cosmic Light Energy™ - Basis 
 

  
Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? 

Wil jij leren werken, helen en transformeren met de nieuwste energetische (healing)technieken? Met Cosmic 
Light Energy? 

Wil jij werken aan je persoonlijk ontwikkeling en zoek je verdieping en bewustwording? 
Wil je leren hoe je je bewustzijn beter in je lichaam integreert? 

Wil je meer in balans komen in en met jezelf? 

https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/rond-de-tafel/
file:///C:/Users/Janet%20Reuvekamp/CloudStation/Bedrijven%20Janet%20Reuvekamp/Algemeen/Nieuwsbrieven/0301%20Nieuwsbrief.dochttps:/sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/stappen-in-bewustzijn/


Wil je iets voor anderen betekenen en kun je je inleven in een ander? Wil je ook iets, dieren, je leefomgeving, de 
natuur en Moeder Aarde betekenen? 

Dan is deze cursus iets voor jou! 
 

Cosmic Light Energy™ - Basis is een vijfdaagse cursus waarin je bewustzijnsontwikkeling wordt geactiveerd en je leert 
werken, helen en transformeren met deze nieuwetijds energie die direct uit de Bron voortkomt. 

Incl. het boek 'Over levens ... - De terugkeer van de Cosmic Light Energy. 
 

Er wordt gewerkt met een beperkt aantal deelnemers en conform de richtlijnen van het RIVM. 
 

Er is nog 1 plek dus meld je snel aan. 
 

Start: vrijdag 5 juni 2020 
 

AANMELDEN / MEER INFORMATIE 
 
 
 

Quantum Leap into New Times 
- spirituele transformatie-serie – 

online & live 
 

  
Deze spirituele transformatie-serie staat in het teken van ‘Quantum Leap into New Times’. Het is een serie die is 

gekoppeld aan de speciale energie van deze zomer. Een zomer die een omslagpunt is in tijd. Tijd om oude tijdlijnen los 
te laten en nieuwe tijdlijnen te vormen. Met sprongen in bewustwording en meer. Het is dé periode om grote stappen te 

maken in je eigen ontwikkelings- en bewustwordingsproces. 
 

Start: vrijdagavond 5 juni 2020 
 

AANMELDEN / MEER INFORMATIE 
 
 
 

Energiecirkel 
-  online - 

 

  
De Energiecirkel is een energetische healingmeditatie waarbij je tijdens de meditatie werkt aan het reinigen en 

https://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/cursussen/cosmic-light-energy-basis/
https://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/spirituele-transformatiedagen/spirituele-transformatie-serie-quantum-leap/


opladen van je energie en aan je persoonlijke heling. 

De meditatie wordt ondersteund vanuit de Cosmic Light Energy. 

In principe kan iedereen aan de Energiecirkel deelnemen. Ervaring met meditatie/visualisatie is niet noodzakelijk, 

net als het kunnen werken met energie. 

 

Datum: donderdagavond 11 juni 2020 

Aanvang: 19.30 uur  
 

AANMELDEN / MEER INFORMATIE 
 

 
 

Comic Light Energy™ - Basis – instroom 
 

  
Indien je ‘Stappen in BewustZijn’ hebt gevolgd en wilt instromen in de cursus ‘Cosmic Light Energy - Basis dan kan dit! 

Je volgt de laatste 3 dagen van de basiscursus en behaalt het certificaat 'Cosmic Light Energy - Basis'. 
 

Tijdens de instroomcursus wordt je bewustzijnsontwikkeling verder geactiveerd en leer je werken met Cosmic Light 
Energy. 

Het is een cursus waarin je de basis leert voor het werken, helen en transformeren met de nieuwste energetische 
(heling)technieken, waarbij intenties en het werken met 

velden belangrijke onderdelen zijn. 
 

Er wordt gewerkt met een beperkt aantal deelnemers en conform de richtlijnen van het RIVM. 
 

Start: vrijdag 12 juni 2020 
 

AANMELDEN / MEER INFORMATIE 
 
 
 

Cosmic Light Energy™ - avond 
- online - 

 

  
Voor een ieder die minimaal de cursus Cosmic Light Energy - Basis heeft gevolgd. 

 
De Energy-avond bestaat uit een stukje uitwisselen en een uitgebreide healingmeditatie, zowel voor jezelf 

als voor het grotere geheel. En natuurlijk ontbreken de kaarten niet. 
De healingmeditatie is gericht op het reinigen, zuiveren en helen van jezelf en op het versterken van 

https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/energiecirkel-live-online-healingmeditatie/
https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/energiecirkel-live-online-healingmeditatie/
https://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/cursussen/cursus-cosmic-light-energy-basis-instroom/


je immuunsysteem, zelfhelend vermogen en je vertrouwen (uit de angst, vanuit liefde blijven gaan). 
Daarnaast is de meditatie ook voor het grotere geheel (Moeder Aarde, de natuur, de dieren enz) én zullen we zeker 

werken voor alle zieken en zielswerk doen voor hen die overgegaan zijn door COVID-19. 
 

Energetisch werken buiten tijd en ruimte en in verbinding met elkaar - geen reistijd - gewoon via je je laptop/telefoon - 
vanaf je eigen plek 

 
Datum: donderdagavond 18 juni 2020  

Duur: 19.30 -21.00 uur 
 

AANMELDEN / ALLE INFORMATIE 
 
 
 

ONLINE LEZING 

 Energetisch werken en helen 
met 

de Cosmic Light Energy™ 
 

Door: Janet Reuvekamp 
 

  
Werken en helen met energie, met Cosmic Light Energy™  wat is dat nu precies. 

Tijdens deze avond vertel ik hierover én laat ik je ook verschillende aspecten van energetisch werken en helen ervaren. 
Met ruimte voor vragen en ervaringen. 

Een interactieve avond die je eigenlijk niet mag missen. 
 

Een avond voor degenen die nieuwsgierig zijn en kennis willen maken met het energetisch werken van nu. 
Maar ook een avond die heel interessant is voor mensen die al werken met een vorm van Reiki of andere energetische 

methoden en een stap verder willen gaan. 
 

Datum: donderdagavond 25 juni 2020 
Duur: 20.00 – 22.00 uur 

 
AANMELDEN / ALLE INFORMATIE 

 
 

Cosmic Light Energy™ - Verdieping I 
 

  

https://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/cursussen/cosmic-light-energy-avonden-ochtenden/
https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/inspiratie-avonden-lezingen/


Na de cursus ‘Cosmic Light Energy™ – Basis’ is het mogelijk verdiepingscursussen te volgen waarin je je kennis en 
kunde op het gebied van werken en helen met de Cosmic Light Energy™ kunt verdiepen en uitbreiden. 

De verdiepingscursussen zijn telkens drie of vier dagen. 
Tijdens de cursus Verdieping I komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: 
bewustzijnsverhogende oefeningen en meditaties; versnellingsactivatie; dromen; psychometrie; 

hapto-energetisch kijken; transformeren tegenkracht; balanceren lichaam; 
oplijnen; schoonmaken energieveld; stressrelease; 

etherisch werken in het lichaam. 
 

Start: vrijdag 26 juni 2020 
Duur: 3 dagen 

 
AANMELDEN / ALLE INFORMATIE 

 
 
 

Cosmic Light Energy™ - dag 
 

  
De Cosmic Light Energy™ – dag is bestemd voor iedereen die Cosmic Light Energy™ – Basis (en verder) heeft 

gevolgd. 
 

Laat je verrassen door de inhoud van het programma én de locatie en zorg dat je er dit jaar bij bent! 
 

De Cosmic Light Energy™ – dag krijgt een iets andere invulling dan normaal in verband met de richtlijnen rondom 
COVID-19. 

Zoals het er nu uitziet wordt de gehele dag doorgebracht in de natuur, waarbij je zelf zorgt voor voldoende eten/drinken 
en je lunch. 

Mocht dit veranderen dan word je hier tijdig over geïnformeerd. 
 

Datum: 3 juli 2020 
 

AANMELDEN / ALLE INFORMATIE 
 
 
 

Energiecirkel 
- online -  

 

  
De Energiecirkel is een energetische healingmeditatie waarbij je tijdens de meditatie werkt aan het reinigen en 

https://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/cursussen/cursus-cosmic-light-energy-verdieping-1/
https://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/cursussen/cosmic-light-energy-dag/


opladen van je energie en aan je persoonlijke heling. 

De meditatie wordt ondersteund vanuit de Cosmic Light Energy. 

In principe kan iedereen aan de Energiecirkel deelnemen. Ervaring met meditatie/visualisatie is niet noodzakelijk, 

net als het kunnen werken met energie. 

 

Datum: donderdagavond 9 juli 2020 

Aanvang: 19.30 uur  
 

AANMELDEN / MEER INFORMATIE 
 

 
 

Cosmic Light Energy™ – Verdieping II 
 

  
Na de cursus ‘Cosmic Light Energy™ – Basis’ is het mogelijk verdiepingscursussen te volgen waarin je je kennis en 

kunde op het gebied van werken en helen met de Cosmic Light Energy™ kunt verdiepen en uitbreiden. 
De verdiepingscursussen zijn telkens drie of vier dagen. 

 
Tijdens de cursus Verdieping II komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: 

bewustzijnsverhogende oefeningen en meditaties; versnellingsactivatie; 
werken en leven vanuit een hoger bewustzijn; communicatie; werken en helen op afstand; 

metaforisch en spiritueel werken; secret therapy; corrigeren lichtstralen; 
werken met zielen. 

 
Start: Vrijdag 10 juli 2020 

 
AANMELDEN / ALLE INFORMATIE 

 
 
 

Workshop ‘De kracht van 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 

https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/energiecirkel-live-online-healingmeditatie/
https://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/cursussen/cursus-cosmic-light-energy-verdieping-2/


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: woensdag 15 juli 2020 

 
AANMELDEN / ALLE INFORMATIE 

 
 
 
 

Cosmic Light Energy™ – Verdieping III 
 

  
Na de cursus ‘Cosmic Light Energy™ – Basis’ is het mogelijk verdiepingscursussen te volgen waarin je je kennis en 

kunde op het gebied van werken en helen met de Cosmic Light Energy™ kunt verdiepen en uitbreiden. 
De verdiepingscursussen zijn telkens drie of vier dagen. 

 
Tijdens deze cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: 

bewustzijnsverhogende oefeningen en meditaties; versnellingsactivatie; 
werken in de natuur en andere buitenruimten; zielswerk in de natuur; 
aarden en reinigen binnenruimten; creëeren van een sacred space; 

helen en werken voor het grotere geheel; innerlijke Hoger Zelf Piramide; 
Violette Vuur; reinigen ogen; rewiring; 

werken met dieren. 
 

Start: zaterdag 18 juli 2020 
 

AANMELDEN / ALLE INFORMATIE 
 
 
 

Workshop ‘Ont-moet jezelf’ 
 

  
Ben jij iemand die van alles moet van jezelf en het ook nog eens goed moet doen? Ben jij iemand die telkens maar 

doorgaat? Ben jij iemand die altijd nog wat moet doen, haast heeft om die overvolle planning te halen en eigenlijk achter 
de feiten aanrent? Dan is dit het moment om te stoppen met rennen en te onthaasten … maar ja, hoe doe dat? 

https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/workshops/de-kracht-van-kristallen/
https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/workshops/de-kracht-van-kristallen/
https://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/cursussen/cursus-cosmic-light-energy-verdieping-3/


 
‘Ont-moet jezelf’ is een workshop waar je pas op de plaats maakt, waar het tempo omlaag gaat en waar je in ervaren 
stapt. Ervaren hoe het is om niet te rennen en te vliegen en de druk omlaag te brengen. Ontdekken wat maakt dat je 

zoveel haast hebt en er dus ook zoveel lijkt te moeten. Door wie en wat laat jij je leven? 
 

Geef jezelf de kans meer te gaan genieten van het leven! 
 

Datum: maandag 20 juli 2020 
 

AANMELDEN / ALLE INFORMATIE 
 
 
 

Stappen in BewustZijn 
 

  
'Stappen in BewustZijn' is een tweedaagse cursus waarin je stapsgewijs je bewustzijn vergroot en je bewustzijn 

meer in je lichaam brengt. 
Zielsintegratie, Hoger Zelf integratie en het activeren van je originele blauwdruk van heelheid zijn 

de basis van deze cursus. 
Een cursus die je bewuster in contact brengt met je eigen veld van mogelijkheden, je potentieel en die is gericht op 

persoonlijke groei en bewustwording. 
 

Er wordt gewerkt met een beperkt aantal deelnemers en conform de richtlijnen van het RIVM. 
 

Start: vrijdag 23 juli 2020 
Duur: 2 dagen 

 
AANMELDEN / MEER INFORMATIE 

 
 
 

Cosmic Light Energy™ - Basis 
 

  
Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? 

Wil jij leren werken, helen en transformeren met de nieuwste energetische (healing)technieken? Met Cosmic 
Light Energy? 

Wil jij werken aan je persoonlijk ontwikkeling en zoek je verdieping en bewustwording? 
Wil je leren hoe je je bewustzijn beter in je lichaam integreert? 

Wil je meer in balans komen in en met jezelf? 

https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/workshops/ont-moet-jezelf/
file:///C:/Users/Janet%20Reuvekamp/CloudStation/Bedrijven%20Janet%20Reuvekamp/Algemeen/Nieuwsbrieven/0301%20Nieuwsbrief.dochttps:/sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/stappen-in-bewustzijn/


Wil je iets voor anderen betekenen en kun je je inleven in een ander? Wil je ook iets, dieren, je leefomgeving, de 
natuur en Moeder Aarde betekenen? 

Dan is deze cursus iets voor jou! 
 

Cosmic Light Energy™ - Basis is een vijfdaagse cursus waarin je bewustzijnsontwikkeling wordt geactiveerd en je leert 
werken, helen en transformeren met deze nieuwetijds energie die direct uit de Bron voortkomt. 

Incl. het boek 'Over levens ... - De terugkeer van de Cosmic Light Energy. 
 

Er wordt gewerkt met een beperkt aantal deelnemers en conform de richtlijnen van het RIVM. 
 

Start: vrijdag 23 juli 2020 
 

AANMELDEN / MEER INFORMATIE 
 
 
 
 

Cosmic Light Energy™ - avond 
- online - 

 

  
Voor een ieder die minimaal de cursus Cosmic Light Energy - Basis heeft gevolgd. 

 
De Energy-avond bestaat uit een stukje uitwisselen en een uitgebreide healingmeditatie, zowel voor jezelf 

als voor het grotere geheel. En natuurlijk ontbreken de kaarten niet. 
De healingmeditatie is gericht op het reinigen, zuiveren en helen van jezelf en op het versterken van 
je immuunsysteem, zelfhelend vermogen en je vertrouwen (uit de angst, vanuit liefde blijven gaan). 

Daarnaast is de meditatie ook voor het grotere geheel (Moeder Aarde, de natuur, de dieren enz) én zullen we zeker 
werken voor alle zieken en zielswerk doen voor hen die overgegaan zijn door COVID-19. 

 
Energetisch werken buiten tijd en ruimte en in verbinding met elkaar - geen reistijd - gewoon via je je laptop/telefoon - 

vanaf je eigen plek 
 

Datum: donderdagavond 23 juli 2020  
Duur: 19.30 -21.00 uur 

 
AANMELDEN / ALLE INFORMATIE 

 
 

  

https://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/cursussen/cosmic-light-energy-basis/
https://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/cursussen/cosmic-light-energy-avonden-ochtenden/


 
Spirituele Transformatiedag ‘Kerntransformatie – Kernkracht’ 

 

  
Deze spirituele transformatiedag staat in het teken van ‘Kerntransformatie – Kernkracht’. Het is een dag die is 
gekoppeld aan de speciale energie van het moment  en waardoor het mogelijk is een (grote) volgende stap te 

maken in je eigen ontwikkelings- en bewustwordingsproces. 
 

Wat houdt jou nog af volledig vanuit je kracht te leven of je bewustwording verder te ontwikkelen. Wat overschaduwt op 
dit moment nog jouw kernkracht, je innerlijke kracht.  Wat maakt dat deze kracht nog niet in haar volle potentie naar 

buiten kan komen. Welke sluier ligt er nog over jouw innerlijke potentieel of je verdere bewustwording. Een sluier uit een 
vorig, ander leven, een sluier van bijvoorbeeld angst, pijn, verdriet, depressie of boosheid. 

Deze sluier mag deze dag opgelost, getransformeerd worden. Zodat jij je kernkracht, je innerlijke kracht volledig kunt 
gaan benutten. Zodat jij je bewustzijn verder kunt versterken, vergroten. 

Als jij dat wilt! 
 

Datum: woensdag 29 juli 2020 
 

AANMELDEN / ALLE INFORMATIE 
 
 
 

Cursus Cosmic Light Energy™ - Basis - instroom 
 

  
Indien je ‘Stappen in BewustZijn’ hebt gevolgd en wilt instromen in de cursus ‘Cosmic Light Energy - Basis dan kan dit! 

Je volgt de laatste 3 dagen van de basiscursus en behaalt het certificaat 'Cosmic Light Energy - Basis'. 
 

Tijdens de instroomcursus wordt je bewustzijnsontwikkeling verder geactiveerd en leer je werken met Cosmic Light 
Energy. 

Het is een cursus waarin je de basis leert voor het werken, helen en transformeren met de nieuwste energetische 
(heling)technieken, waarbij intenties en het werken met 

velden belangrijke onderdelen zijn. 
 

Er wordt gewerkt met een beperkt aantal deelnemers en conform de richtlijnen van het RIVM. 
 

Start: vrijdag 31 juli 2020 
 

AANMELDEN / MEER INFORMATIE 

https://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/spirituele-transformatiedagen/spirituele-transformatiedag-kerntransformatie-kernkracht/
https://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/spirituele-transformatiedagen/spirituele-transformatiedag-kerntransformatie-kernkracht/
https://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/cursussen/cursus-cosmic-light-energy-basis-instroom/


Energiecirkel 
- online -  

 

  
De Energiecirkel is een energetische healingmeditatie waarbij je tijdens de meditatie werkt aan het reinigen en 

opladen van je energie en aan je persoonlijke heling. 

De meditatie wordt ondersteund vanuit de Cosmic Light Energy. 

In principe kan iedereen aan de Energiecirkel deelnemen. Ervaring met meditatie/visualisatie is niet noodzakelijk, 

net als het kunnen werken met energie. 

 

Datum: donderdagavond 6 augustus 2020 

Aanvang: 19.30 uur  
 

AANMELDEN / MEER INFORMATIE 
 
 

Rond de tafel  

  
Gedurende het seizoen wordt er een aantal keer ‘Rond de tafel’ 

georganiseerd. 
 

Rond de Tafel en COVID-19 
 

‘Rond de tafel’ is normaal het moment dat je kunt langskomen in de praktijk. Om kennis te maken, 
rond te kijken, de energie te voelen, in contact te gaan met mij en/of anderen, een vraag te stellen, 

een advies vragen over wat er binnen ons aanbod bij je past, energie opdoen of 
bijvoorbeeld een kaartje met uitleg te trekken. 

 
Dit is op dit moment wat lastig gezien de richtlijnen van het RIVM. Maar voor alles is een oplossing. 

‘Rond de tafel’ gaat online! 
 

Ook al kun je dan niet fysiek komen kijken, online is er heel veel mogelijk en kunnen we samen toch 
de sfeer en het contact maken als gebruikelijk tijdens deze avonden. 

 
Voor je thee mag je nu zelf zorgen. Maar het voordeel is dat je het gewoon kunt deelnemen vanuit je thuis – 

via je je laptop/telefoon – vanaf je eigen plek – en geen reistijd 😊 
 

Dus wil je deelnemen doe dan mee met ‘Rond de tafel’ op donderdagavond 4 juni 2020! 
Je bent van harte welkom! 

 
Deelnemen is gratis – wel aanmelden 

https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/energiecirkel-live-online-healingmeditatie/
https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/energiecirkel-live-online-healingmeditatie/


Datum: maandagavond 10 augustus 2020 
Duur: 19.30 – 21.00 uur 

 
ALLE INFORMATIE / AANMELDEN 

 
 
 

Spirituele Transformatiedag ‘Me, myself and I’ 
- Werken met het kind in jezelf -  

 

  
Deze spirituele transformatiedag staat in het teken van het kind in jezelf. Jouw basis van waaruit jij jezelf hebt ontwikkeld 

tot wie je nu bent en waar je nu staat. Het is een dag die is gekoppeld aan de speciale energie van het moment en 
waardoor het mogelijk is een (grote) volgende stap te maken in je eigen ontwikkelings- en bewustwordingsproces. 

 
Welke emoties en gevoelens, welke overtuigingen en welke familiebanden houden je er nog vanaf volledig jezelf te 

kunnen zijn, vanuit heelheid te leven en je bewustwording verder te ontwikkelen. Wat houdt je nog af volledig in je ‘Ik 
ben’-energie te gaan staan. 

Door het erkennen van je innerlijke kind, door te werken en te spelen met je innerlijke kind en door het helen van je 
innerlijke kind, wordt je een completer en heler mens. Verlos je je van de ballast van het verleden en is het mogelijk je 

verbinding met je oorsprong, je thuis te herkennen en te voele 
. 

‘Me, myself and I’ is werken met het kind in jezelf. 
Bevrijdt ook het kind in jezelf. Erken, speel met en heel het kind in jezelf. En wordt weer wie je daadwerkelijk bedoeld 

bent te zijn! 
 

Datum: woensdag 12 augustus 2020 
 

AANMELDEN / ALLE INFORMATIE 
 
 
 

Cosmic Light Energy™ – Verdieping IV 
 

  
Na de cursus ‘Cosmic Light Energy™ – Basis’ is het mogelijk verdiepingscursussen te volgen waarin je je kennis en 

kunde op het gebied van werken en helen met de Cosmic Light Energy™ kunt verdiepen en uitbreiden. 
Deze verdiepingscursussen is vier dagen. 

https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/rond-de-tafel/
https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/rond-de-tafel/
https://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/spirituele-transformatiedagen/spirituele-transformatiedag-me-myself-i-werken-kind-jezelf/


 
Tijdens deze cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: 

bewustzijnsverhogende oefeningen en meditaties; versnellingsactivatie; 
werken met de Cosmic Light Energy Frequencies; werken met de Eigen Licht Bol;  
leven in de vijfde dimensie; tijd in de vijfde dimensie / werken met tijdbeïnvloeding;  

de ontwikkeling van de Ziel – multidimensionale zelven 
bewustzijn / dimensies / chakra-systemen; verwerken en helen ervaringen; 

infinity holes & energyspirals; frozen opposites transformation 
 

Start: vrijdag 14 augustus 2020 
 

AANMELDEN / ALLE INFORMATIE 
 
 
 

Workshop ‘Meditatie’ 
 

  
Deze meditatieworkshop bied je een verdiepende dag met jezelf. Door de verschillende meditaties veranker je jezelf 

meer en meer in je lichaam en zo neemt je bewustzijn en lichaamsbewustzijn toe. Spanning, stress, moeheid en gebrek 
aan energie maken plaats voor rust, ruimte, bij jezelf zijn, helderheid en inzicht. Ervaar deze dag ook wat meditatie voor 

je betekent. 
 

Zowel geschikt voor beginners als meer ervaren meditatiebeoefenaren. 
 

Datum: woensdag 19 augustus 2020 
 

AANMELDEN / ALLE INFORMATIE 
 
 
 

Cosmic Light Energy™ - avond 
- online - 

 

  
Voor een ieder die minimaal de cursus Cosmic Light Energy - Basis heeft gevolgd. 

 
De Energy-avond bestaat uit een stukje uitwisselen en een uitgebreide healingmeditatie, zowel voor jezelf 

als voor het grotere geheel. En natuurlijk ontbreken de kaarten niet. 
De healingmeditatie is gericht op het reinigen, zuiveren en helen van jezelf en op het versterken van 
je immuunsysteem, zelfhelend vermogen en je vertrouwen (uit de angst, vanuit liefde blijven gaan). 

Daarnaast is de meditatie ook voor het grotere geheel (Moeder Aarde, de natuur, de dieren enz) én zullen we zeker 
werken voor alle zieken en zielswerk doen voor hen die overgegaan zijn door COVID-19. 

 

https://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/cursussen/cursus-cosmic-light-energy-verdieping-4/
https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/workshops/meditatie/


Energetisch werken buiten tijd en ruimte en in verbinding met elkaar - geen reistijd - gewoon via je je laptop/telefoon - 
vanaf je eigen plek 

 
Datum: donderdagavond 20 augustus 2020  

Duur: 19.30 -21.00 uur 
 

AANMELDEN / ALLE INFORMATIE 
 
 
 

Spirituele Transformatiedag ‘Connect – Verbinden’ 
 

  
Deze spirituele transformatiedag staat in het teken van ‘Connect – Verbinden’. Het is een dag die is gekoppeld aan de 

energie van het moment, waardoor het mogelijk is een (grote) volgende stap te maken in je eigen ontwikkelings- en 
bewustwordingsproces. 

 
Deze dag is hét moment om een diepgaande(re) verbinding met jezelf aan te gaan en de verbinding met ‘thuis’ te 

herstellen of te versterken. 
Een bijzondere dag met aardend en verbindend lichaamswerk om goed te landen in je lijf, meditaties/visualisaties om de 

verbinding met jezelf volledig(er) aan te gaan en de connectie met je ‘thuis’ te maken, te herstellen of te versterken. 
Een dag waarin je handreikingen krijgt vanuit de diepste connectie met je ‘Zijn’ en je oorsprong. En natuurlijk ontbreken 

de kaarten niet. 
We ronden af met integratie van al wat je hebt ervaren, zodat je bewuster en in verbinding weer naar huis kunt. 

 
Datum: woensdag 26 augustus 2020 

 
AANMELDEN / ALLE INFORMATIE 

 
 
 

Workshop ‘Het Transformatiespel’ 
 

  
Hoe kijk jij naar je leven en je ervaringen? En hoe reageer jij hierop? Waar wil je meer inzicht op krijgen en hoe 

kun je deze inzichten gebruiken voor je ‘volgende stap’? 
 

Het Transformatiespel is een laagdrempelig, krachtig en diepgaand middel om stil te staan bij je eigen leven en hoe je 

https://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/cursussen/cosmic-light-energy-avonden-ochtenden/
https://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/spirituele-transformatiedagen/spirituele-transformatiedag-connect-verbinden/


daar veranderingen in kunt aanbrengen. Het spel draait om hoe je je eigen leven bekijkt en welke ervaringen je daarin 
creëert. Hoe je op die ervaringen reageert en hoe je verkregen inzichten voor je eigen groei kunt inzetten. 

Door het spel wordt je je meer bewust van je sterke kanten en krijg je inzicht over de manier waarop je functioneert op 
het lichamelijke, emotionele, mentale en spirituele vlak. 

Het spelen van het Transformatiespel is een bewuste stap voor een veranderingsproces. 
 

Datum: maandag 31 augustus 2020 
 

AANMELDEN / ALLE INFORMATIE 
 
 
 

Cosmic Light Energy Frequencies 
 

  
Cosmic Light Energy Frequencies helpen je de verbinding met jezelf te herstellen, 

je balans terug te vinden, tot rust te komen of te aarden, ze ondersteunen je persoonlijke groei of bewustwording, ze 
vergemakkelijken proceswerk en ze ondersteunen je heelwording. 

De Cosmic Light Energy Frequencies begeleiden en ondersteunen je dan ook gedurende periodes 
dat je het zwaarder hebt, gestresst bent of onder druk staat op welke manier dan ook. 

 
Je kunt op verschillende manieren met de frequencies werken. Door bij je te dragen, vast te 

houden, in te nemen of op je lichaam te druppelen. 
 

Je kunt de verschillende frequencies of een combinatiefrequency nu ook via de site bestellen! 
 

Lees meer / bestellen 
 
 
 

Soulreflection tekening of schilderij 
 

  
Er zijn momenten dat je een extra handvat of ondersteuning wilt krijgen voor dat waar je 

doorheen gaat. Een mooie en leuke manier is de soulreflection tekening (pastel) 
of schilderij (acrylverf). 

 
Hoe gaat dit in z’n werk 

Na afstemming op jouw energie maak ik een intuïtieve tekening of schilderij voor je waar informatie in zit. 
Dit schilderij ‘lees’ ik voor je en bespreek ik met je, zodat de boodschappen die in het schilderij zitten 

meer handen en voeten krijgen, (be)grijpbaar worden en/of inzicht geven. 
In het schilderij zit ook energie die je ondersteunt bij hetgeen er op het moment speelt of gaat komen. 

Een cadeau aan jezelf waar je lange tijd wat aan hebt! 
 

Wanneer /  waarvoor 
Je kunt een tekening of schilderij laten maken om verschillende redenen: 

* ter ondersteuning van een heelwordingsproces; 

* ter begeleiding van een groei- en/of bewustwordingsproces; 

https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/workshops/transformatiespel/
https://cosmiclight.nl/cosmic-light-energy-frequencies/


* ter ondersteuning van een transformatieproces; 

* ter ondersteuning van een transitieproces; 

* ter ondersteuning van een traumaverwerkingsproces; 

* ter ondersteuning van een rouwproces. 

Ook maak ik bij speciale gelegenheid een tekening of schilderij waarbij ik me afstem op de energie 
van een dierbare die is overgegaan. Deze tekening of dit schilderij geeft naast een dierbare herinnering ook 

boodschappen die ik weer voor je lees en met je doorneem. 
(Investeringsbedrag op aanvraag en na overleg.) 

 
Extra’s 

Naast het laten maken van een tekening/schilderij kan ik ook een bijpassende energetische 
combinatiefrequency voor je maken ter extra ondersteuning en/of een bijpassend kristal 

leveren dat specifiek op jouw behoefte wordt afgestemd. 
Heb je belangstelling en wil je meer weten, neem dan vrijblijvend contact op. 

 
Werkwijze op dit moment 

Op dit moment vinden de gesprekken online plaats. Vooraf zodat ik me kan afstemmen op je 
energie (duur ca. 20 min.) en zodra je de tekening / het schilderij hebt ontvangen (max. 30 min). 

 
MEER INFORMATIE 

 
 
 

De Winkel 
- open op afspraak -  

 
 

'DE WINKEL' VAN SATTVA IS OPEN OP AFSPRAAK! 
'De winkel' van Sattva heeft een mooi assortiment: 

- kristallen 
- pendels 

- boek 'Over levens ...' en klein assortiment andere boeken 
- Cosmic Light Energy Frequencies 

- inspirerende (inzicht)kaartjes 
- salie voor het reiniging van je huis 

- abalone schelpen en meer .... 
Dus heb je iets nodig of zoek je iets leuk, inspirerends voor jezelf of om cadeau te geven. 

Maak dan snel een afspraak en komt langs. 
 

Ik maak alleen individuele afspraken (1 persoon tegelijkertijd) en hanteer de richtlijnen van het RIVM. 
BESTELLEN KAN NATUURLIJK OOK! 

Met de mogelijkheid tot afhalen of opsturen. Neem hiervoor telefonisch contact op. 
 

BESTELLEN VIA DE SITE KAN OP DIT MOMENT VOOR: 
- boek 'Over levens ...' 

- Cosmic Light Energy Frequencies of en Combinatiefrequency 
- en binnenkort meer ... 
Ik zie of hoor je graag! 

https://fullcircle-instituut.nl/procesbegeleiding/soulreflection-tekening-schilderij/
https://fullcircle-instituut.nl/procesbegeleiding/soulreflection-tekening-schilderij/
https://cosmiclight.nl/bestelpagina-cosmic-light-energy-frequencies-boek/


T: 06-21580980 / E: info@sattva.nl / I: www.sattva.nl 
 

Lees meer … 
 
 

           
 

 
 

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

 

  
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 … Vertelt het verhaal van het leven van Jelena en haar ontwikkeling tot Hogepriesteres van het Cosmic 

Light. Door de loop van haar leven en verschillende ervaringen komt Jelena achter haar levensopdracht. Jelena beschikt 
over bijzondere energetische vermogens. Ze heeft de kennis, kunde en energie uit verschillende levens weer bij elkaar 

te brengen om zo het Cosmic Light in deze Nieuwe Tijd volledig te kunnen neerzetten. Een intrigerend, rakend en 
spiritueel levensverhaal waarbij vorige, andere en parallelle levens een belangrijke rol spelen. 

 
Over levens … Vertelt het verhaal over de herrijzenis van de Cosmic Light Energy. Een van oorsprong Atlantische 
energie waarvan het vermogen en de kracht een lange tijd verborgen is geweest, maar die nu via Jelena weer ter 

beschikking komt voor de Aarde en de mensheid. 
 

‘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 

http://www.sattva.nl/?fbclid=IwAR0jdoi6WM9LCbPv3nNzb7tYdh5kcfHN2ymwLLOX5EM5ko6fbtYpgGeBvqA
https://sattva.nl/de-winkel/
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


 
 
 

VOLG ONS OP FACEBOOK 
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 
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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. 

 
 

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

