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OP WEG NAAR 2022 
 

De afgelopen maanden waren hectisch en met als gevolg dat E-nieuws even in de knel kwam. 

Het is dan ook de hoogste tijd jullie weer te informeren langs deze weg. 
 

In de afgelopen periode (sinds oktober 2020) ben ik naast al het ‘werk’ voor de Cosmic Light Academy, Sattva en Full 

Circle Instituut ook parttime flink aan de bak gegaan met een extern pilot project voor ouderenzorg genaamd MESO. 

Een bijzonder project waarin de begeleiding van ouderen vanuit een holistisch perspectief voorop staat en met als doel 

– indien gewenst – dat ouderen zolang mogelijk thuis kunnen wonen en de juiste zorg om hen heen gebouwd wordt. 

Vanuit mijn kennis en kunde vanuit het bedrijfsleven en kennis en vaardigheden vanuit mijn eigen bedrijven doe ik de 

procesbegeleiding van deze pilot in Zoetermeer. 

Zo mooi dat ik een bijdrage aan deze nieuwe vorm van zorg mag leveren.  
 

Binnen de Cosmic Light Academy heb ik de afgelopen maanden de cursus Cosmic Light Energy™ Verdieping V 

ontwikkeld en uitgerold.  

De eerste groep is onderweg en sluit deze maand de cursus af! 

Daarnaast waren er natuurlijk ook de nodige andere cursussen/workshops en retraite vanuit het programma. 

Ook de komende periode weer het nodige op de planning. 
 

Ook in de praktijk lopen en liepen bijzondere en mooie trajecten die ik mag en mocht begeleiden. 

Zoals verschillende kinderen die in de knoop zaten als gevolg van de scheiding van de ouders en nu weer blij en met 

vertrouwen verder kunnen, cliënten die binnenkwamen met paniekaanvallen en door hun proces aan te gaan weer de 

balans in zichzelf hervonden, cliënten die waren vastgelopen en door de diepte in te gaan traumastukken (konden) 

helen, cliënten die door hun ontdekkingsreis in zichzelf meer inzicht en perspectief kregen en van daaruit verder stappen 

kunnen nemen in hun leven, cliënten die fysieke en emotionele trauma’s konden verwerken en nu weer hersteld zijn, 

cliënten die energetisch en/of spiritueel uit balans waren en via energetisch methodieken en/of het oplossen van 

(pseudo-)entiteiten weer in hun kracht kwamen of aan het komen zijn en cliënten die vanuit een zingevingsvraagstuk 

hun pad hebben gevonden. 

Je ziet, in mijn praktijk werk ik met allerlei soorten problematiek en vraagstukken en juist dit maakt mijn ‘werk’ zo 

boeiend en geniet ik er elke dag weer van. 
 

Ben je door het bovenstaande geïnspireerd, geïntrigeerd of getriggerd? 

Dan is nu wellicht jouw moment om aan de slag te gaan met jezelf, individueel of met een training.  

Dus wil jij de komende periode met jezelf aan de slag, een cursus of zelfs een opleiding volgen, 

dan kan dit bij 

Cosmic Light Academy – Sattva – Full Circle Instituut 
 

Je vindt het complete programma en alle informatie op de sites! 
 

https://cosmiclight.nl/
https://sattva.nl/
https://fullcircle-instituut.nl/


Onderstaand in het programma zie je een overzicht van het totale aanbod en 

zie je wat er de komende twee maanden start aan trainingen. 

Zorg dat je er snel bij bent, want er wordt met kleinere groepen gewerkt dan gebruikelijk. 

 

Procesbegeleiding 

Naast het mooie en gevarieerde aanbod kun je individueel aan de slag. 

En dan is het nu het moment, want ik heb weer enkele vrije plekken in de praktijk.  

Zoek je begeleiding bij je probleem/klacht, wil je je persoonlijk ontwikkelen, werken aan bewustwording of 

zoek je een stuk zingeving, maar weet je niet precies wat voor jou het beste past? 

Neem dan contact op voor een gratis en vrijblijvend informatief gesprek (max. 20 minuten telefonisch/online). 

Hierin kijken we naar wat ik voor je kan betekenen en waarbij je in ieder geval meer helderheid krijgt 

over wat je precies wilt of zoekt. 

Gelijk een afspraak maken mag natuurlijk ook. 

Weer lekker in je vel zitten begint hier en nu! 
 

Contact opnemen 
 

 

Wellness 
Sinds mei 2021 is er bij Sattva ook de mogelijkheid voor verschillende wellness/preventieve behandelingen. 

Wellness/preventieve behandelingen of een healingmeditatie voor meer lichamelijke en geestelijke welzijn. 

Om klachten voor te zijn, om te ontspannen, voor meer balans of om energetische op te laden. 

Om weer even helemaal bij jezelf te komen. 

Om even helemaal te genieten van een ‘momentje voor jezelf’. 
 

Energy Balancing / Energetische Stressrelease / Metamorfosemassage / Recharge yourself healingmeditatie 
 

Zorg  ook goed voor jezelf en gun jezelf één van de behandelingen of de healingmeditatie. 

En cadeau doen kan natuurlijk ook! We hebben verschillende cadeaubonnen. 

 

Ik verwelkom je ook dit seizoen graag bij de Cosmic Light Academy, Sattva en/of Full Circle Instituut 
 

Van hart tot hart, 

Janet Reuvekamp 

 

 

PROGRAMMA 
 

November 2021 
 

Recharge Yourself – online healingmeditatie  

Datum: donderdagavond 11 november (aanmelden kan t/m 10 november 12.00 uur) 

Stappen in BewustZijn – 2 dagen 

Start: vrijdag 12 november (aanmelden kan t/m 10 november 12.00 uur) 

Cosmic Light Energy™ - Basis – 5 dagen 

Start: vrijdag 12 november 2021 (aanmelden kan nog t/m 10 november 12.00 uur) 

Cosmic Light Energy™– avond – online 

Datum: donderdagavond 18 november 

Tekeningen spreken 

Datum: vrijdag 19 november 

Spirituele Transformatiedag ‘De Magie van je Innerlijk Kind’ 

Datum: zaterdag 20 november 

 

 

 

https://sattva.nl/contact/
https://cosmiclight.nl/academy/recharge-yourself-healingmeditatie/
https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/stappen-in-bewustzijn/
https://cosmiclight.nl/academy/trainingen/cursussen-cosmic-light-energy/cosmic-light-energy-basis/
https://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/cursussen/cosmic-light-energy-avonden-ochtenden/
https://fullcircle-instituut.nl/groei-bewustwording-trainingen/creatieve-trainingen/workshop-tekeningen-spreken/
https://cosmiclight.nl/academy/trainingen/spirituele-transformatiedagen/spirituele-transformatiedag-de-magie-van-je-innerlijk-kind/


December 2021 
 

Spirituele Transformatiedag ‘Op weg naar 2022’ 

Data: 3 december of 17 december 

Pendelen 

Datum: zaterdagochtend 4 december 

Cosmic Light Energy™– avond – online 

Datum: donderdagavond 16 december 

Spirituele Transformatiedag ‘Connect - Verbinden’ 

Datum: zaterdag 18 december 

 

Retraites / Intensives 

Retraite ‘Me-time’ 

Van 7 t/m 9 december of van 10 t/m 12 december 

Voor bovenstaande retraite geldt: aanmelden alleen nog in overleg en als er nog plek is 

Kijk voor alle data op de site van Full Circle Instituut 

Voor alle trainingen geldt dat er wordt gewerkt met een beperkt aantal deelnemers en conform de 

richtlijnen van de Rijksoverheid. 

 

 

UITGELICHT 

Retraite ‘Me-time 

 
 

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 waar je je 

helemaal kunt focussen op jezelf? 

Wil jij je opladen in een prachtige natuurlijke omgeving met een stukje ondersteuning en ontzorging? 

Dan is deze driedaagse retraite wat voor jou! 
 

Retraite ‘Me-time’: een retraite van drie dagen die in het teken staat van tijd voor jezelf. Een paar dagen van ontspannen 

en tot rust komen. Van thuiskomen bij jezelf, onthaasten, rust, stilte, bewustwording, bezinning, verdieping, heling en/of 

spiritualiteit. 

Retraite ‘Me-Time’: Een periode waarin je jezelf op de eerste plek zet.  
 

Met o.a. 3 individuele consulten / meditaties – mindfulnessoefeningen – lichaamswerksessie / ruimte en tijd voor jezelf 
 

Eerstkomende retraites: 

van dinsdag 7 december – 10.00 uur t/m donderdag 9 december 2021 in de loop van de middag 

of 

van vrijdag 10 december – 10.00 uur t/m zondag 12 december 2021 in de loop van de middag 

op een passende locatie in een bosrijke/landelijke en inspirerende omgeving. 
 

Alle informatie 

 

 

https://cosmiclight.nl/academy/trainingen/spirituele-transformatiedagen/spirituele-transformatiedag-op-weg-naar-2022/
https://sattva.nl/cursussen-workshops-groei-bewustwording/workshops/pendelen/
https://fullcircle-instituut.nl/cosmic-light-academy/cursussen/cosmic-light-energy-avonden-ochtenden/
https://cosmiclight.nl/academy/trainingen/spirituele-transformatiedagen/spirituele-transformatiedag-connect-verbinden/
https://fullcircle-instituut.nl/retraites-intensives/retraites/retraite-me-time/
https://fullcircle-instituut.nl/groei-bewustwording-trainingen/creatieve-trainingen/workshop-tekeningen-spreken/


CLE - Basis de eerste stap naar bewustwording en zelfheling 

 

 
 

Cosmic Light Energy™ is het nieuwetijds werken en helen met energie en bewustwording. 

Een healing en bewustwordingsweg die verder gaat dan Reiki, Seichem en andere energetische healingvormen. 
 

Al heel jong nam ik al meer waar dan anderen en kon ik dingen doen met energie. Later ben ik mezelf hier verder in 

gaan ontwikkelen door specifieke energetische en bewustwordingstrainingen en opleidingen te volgen waaronder Tera 

Mai Reiki en Seichem en Healingarts. Toch had ik telkens gevoel dat ik nog niet was waar ik hoorde te zijn. 

Tot in 2008 het moment kwam dat zich in mij dat opende, dat activeerde wat al heel lang 

onder de oppervlakte aanwezig was. 

De energie die ik kon doorgeven veranderde en mijn bewustzijn opende zich verder. En eindelijk kon ik werken en helen 

met de energie die ik hier heb te brengen: de Cosmic Light Energy™. 

De puzzelstukjes vielen op hun plek en sindsdien leef en deel ik deze kennis. 

 

Cosmic Light Energy™, een nieuwetijdse vorm van helen en werken met energie. 

Een energie die ook in jou geactiveerd kan worden en die je op je pad zet naar zelheling en bewustwording en 

naar meer, veel meer. 

 

Ben jij er klaar voor om .... 

- de reis met en in jezelf te maken? 

- te leren werken en helen met de nieuwste technieken/methodieken? 

- voor jezelf, voor anderen, dieren, de natuur, moeder aarde en het grotere geheel te werken en helen? 

- je bewustzijn steeds verder te ontwikkelen? 
 

Met je voeten stevig op aarde is er veel, heel veel mogelijk met de Cosmic Light Energy™. 

Kijk bij de trainingen voor meer informatie. 
 

En wist je dat wanneer je al een andere vorm van Reiki heb gevolgd, je de basiscursus in 4 dagen en/of met korting kunt 

volgen? 

 

Maar wellicht wil je eerst kennismaken met de Cosmic Light Energy Frequencies of een (wellness) behandeling 

ondergaan? 

Of wil je meer lezen over de Cosmic Light Energy, bestel dan mijn boek 'Over levens ...' 

 

Via deze links kom je bij de benodigde informatie: 

Trainingen / Frequencies / Behandelingen / Boek 

 

 

Ben jij er 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?  

https://cosmiclight.nl/academy/trainingen/cursussen-cosmic-light-energy/
https://cosmiclight.nl/cosmic-light-energy/cosmic-light-energy-frequencies/
https://cosmiclight.nl/cosmic-light-energy/behandelingen/
https://cosmiclight.nl/cosmic-light-energy/boek-over-levens/


 

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 

het maken van een individuele afspraak. 

 

 

VOLG ONS OP FACEBOOK of 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 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 

 

 

© Full Circle Instituut - Sattva – Cosmic Light Academy / 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. 

 

 

 

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

