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ZOMERVAKANTIE ANDERS 

Het is een zomer waarin iedereen z’n weg probeert te vinden. Wel of niet op vakantie 

en als je hier blijft wat dan. 

Dit is wat ik veel om me heen heb gehoord. 

En ik begrijp die twijfels wel, zeker met de recente berichtgeving. 
 

Maar goed, voor de thuisblijvers of thuiskomers is er goed nieuws: 

ook in augustus is er ‘SUMMER SCHOOL’ én kun je terecht voor individuele begeleiding! 
 

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. 

En nieuw in augustus de workshop ‘Tekeningen spreken’! 
 

Dus wil jij de komende maand een mooie invulling geven dan zijn/komen er volop mogelijkheden! 

Kijk voor het aanbod hieronder in deze E-nieuws. 

 

 

PROGRAMMA tot eind augustus 
 

Transformatiedag ‘Kerntransformatie – Kernkracht’ 

Energiecirkel – online 

Workshop ‘Tekeningen spreken’ 

Intuïtieve Ontwikkeling & Bewustwording 

Rond de tafel – online 

Transformatiedag ‘De Magie van je Innerlijk Kind’ 

‘De Winkel’ van Sattva open op afspraak 

Cosmic Light Energy – Verdieping IV 

https://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/spirituele-transformatiedagen/spirituele-transformatiedag-kerntransformatie-kernkracht/
https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/energiecirkel-live-online-healingmeditatie/
https://fullcircle-instituut.nl/groei-bewustwording-trainingen/workshop-tekeningen-spreken/
https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/intuitieve-ontwikkeling-bewustwording/
https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/rond-de-tafel/
https://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/spirituele-transformatiedagen/spirituele-transformatiedag-de-magie-van-je-innerlijk-kind/
https://sattva.nl/de-winkel/
https://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/cursussen/cursus-cosmic-light-energy-verdieping-4/


Workshop ‘Tekeningen spreken’ 

Cosmic Light Energy-avond - online 

Transformatiedag ‘Connect’ 

Cosmic Light Energy – Basis 

Stappen in BewustZijn 

Workshop ‘Tekeningen spreken’ 

 
 

UITGELICHT 
NIEUW 

 
Workshop ‘Tekeningen spreken’ 

– een creatieve, spirituele en meditatieve workshop – 

 

 
 

Een dag met tijd en aandacht voor jezelf! 

Laat je tekeningen voor je spreken tijdens deze speelse, creatieve en toch ook diepgaande workshop. 

Ontdek wat er onbewust in je speelt. Welke boodschap je hart, je ziel voor je heeft. Wat het verlangen, de diepste 

behoefte van je ziel is. 

Op een creatieve en meditatieve manier ga je op ontdekkingstocht in en met jezelf. En laat je je tekeningen voor je 

spreken. 

En het mooiste is: je hoeft niet te kunnen tekenen 😊 

 

Met meditatie/visualisatie, intuïtieve tekenopdrachten, een individuele lezing van één van je tekeningen en niet te 

vergeten inspirerende en verdiepende kaarten. 

 

Alle informatie / Aanmelden 

 
 

Dus: ben je er net als wij klaar voor? 

En wil je je verder persoonlijk te ontwikkelen en/of met je groei en bewustwording aan de slag 

op de manier die bij je past? 

Of wil jij met jezelf aan de slag om je proces aan te gaan of een energetische behandeling om weer meer in 

balans te komen?  

 

Voor dit en meer ben je bij Full Circle Instituut, Sattva en de Cosmic Light Academy van harte welkom. 

Individueel of groepsgewijs. 

 

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 

https://fullcircle-instituut.nl/groei-bewustwording-trainingen/workshop-tekeningen-spreken/
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://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/cursussen/cosmic-light-energy-basis/
https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/stappen-in-bewustzijn/
https://fullcircle-instituut.nl/groei-bewustwording-trainingen/workshop-tekeningen-spreken/
https://fullcircle-instituut.nl/groei-bewustwording-trainingen/workshop-tekeningen-spreken/


het maken van een individuele afspraak. 

 

Van hart tot hart, 

Janet Reuvekamp 

 
 
 
 

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 of op Instagram. 

 

                                                             
 Sattva Full Circle Instituut Cosmic Light Energy 

 

 

Tik op Instagram in: cosmic_light_energy en volg 

 

 www.fullcircle-instituut.nl  www.sattva.nl  www.cosmiclight.nl 

Zuidwijkstraat 78A    2729 KE  Zoetermeer    T: 06 - 21 580 980 
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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.fullcircle-instituut.nl/
http://www.sattva.nl/
http://www.cosmiclight.nl/
https://www.facebook.com/#!/SattvaCentrumVoorPersoonlijkeGroeiEnBewustwording
https://www.facebook.com/FullCircleInstituut
https://www.facebook.com/#!/SattvaCentrumVoorPersoonlijkeGroeiEnBewustwording

