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!! Vandaag alweer 22 jaar een feit: 
Sattva – Full Circle Instituut – Cosmic Light Acadamy/Energy !! 

 
Wat op 1 oktober 2000 begon met Sattva een praktijk voor massage en energetische behandelingen op de 

zolder aan het Palissanderhout te Zoetermeer is in de afgelopen 22 jaar uitgegroeid tot een praktijk, instituut 
en academy bestaande uit: 

 
Sattva -  Praktijk voor Hypnotherapie, Psychodynamische en Energetische Therapie / 

Cursuscentrum voor Persoonlijke groei en Bewustwording 
Een praktijk waar je terecht kunt voor verschillende soorten therapeutische 
behandelingen en (life)coaching en lichaamsgerichte en persoonlijke groeitrainingen.  

 
Full Cirle Instituut – voor Procesbegeleiding en Bewustwording 

Hier kun je onder begeleiding op actieve wijze je leven vormgeven op de manier die bij je 
past! Met (individuele) procesbegeleiding, reflectie-gesprekken, bezinningsdagen, 
intensives, retraites, (creatieve) trainingen, meesterschapsprogramma’s en trajecten kun 
je aan de slag.  
Ook bedrijven kunnen hier terecht voor ondersteuning, advies/consultatie en begeleiding 
van personeel op voor hen relevante terreinen. 

 
Cosmic Light Bij de Cosmic Light Academy kun je terecht voor trainingen, spirituele 
Academy/Energy transformatiedagen, masterclasses, meditatie-avonden en opleidingen die 
 energetisch/healing, spiritueel en bewustwordingsgericht zijn en gebaseerd op de 

Cosmic Light Energy. 
Binnen de Cosmic Light Energy vind je ook het boek ‘Over levens …’ en de Cosmic Light 
Energy Frequencies. 

 



Een ontwikkeling waar ik natuurlijk trots op ben! 
Via het Palissanderhout, de Nadinegang, de Kadelaan en het Bredewater zijn we nu al weer een aantal jaren 
gevestigd op de Zuidwijkstraat 78A in Zoetermeer. Een fijne plek voor zowel individuele consulten, trainingen 
als de opleidingen. En niet te vergeten ‘De Winkel’ van Sattva, die binnenkort 1 middag per week geopend 

zal zijn voor aankoop van verschillende mooie producten én voor informatie/advies over begeleiding, 
trainingen en de opleidingen. 

 
Vandaag is voor mij een dag om alle (mooie) herinneringen van de afgelopen 22 jaar de revue te laten 

passeren, om daarna weer volop vooruit te kijken!. 
Want zoals je uit het bovenstaande kunt halen: de ontwikkeling van Sattva, Full Circle Instituut en de Cosmic 

Light Academy/Energy is een doorgaand proces. Eigenlijk net zoals dat ook voor jou en mij geldt in ons 
dagelijks leven. We blijven groeien, ontwikkelen en bewustworden als we dat willen. Ik ga er voor, jij ook? 

Op naar de komende jaren. 

 

In licht en liefde van hart tot hart, 

Janet Reuvekamp 

 

 

 

 
 

In de afgelopen periode heeft de focus op mezelf gelegen. 
En dit is ook de reden dat de nieuwsbrief een tijd niet is verschenen en dat de cursussen, trainingen, spirituele 

transformatiedagen, intensives en retraites hebben stilgelegen. 
 

Het zijn transformatieve tijden voor mij, voor jou, voor iedereen en voor het grotere geheel. 
 

En nu is voor mij de tijd gekomen volop verder vooruit te gaan met Sattva, Full Circle Instituut en de Cosmic 
Light Academy. 

De komende tijd volgt meer informatie. Houd social media, de sites en de nieuwsbrief in de gaten. 
 

In licht en liefde van hart tot hart, 

Janet Reuvekamp  
 
 
 

PROGRAMMA 
 

Op dit moment is er nog geen nieuw programma. 

Wel zullen er steeds meer trainingen, cursussen, spirituele transformatiedagen en workshops worden aangeboden. 

 

En de eerste is bekend: 

 

 

 



 

 

Spirituele Transformatiedag 'Op weg naar 2023' 

 

In december, de laatste maand van het jaar, is er de Spirituele Transformatiedag 'Op weg naar 2023' die in het teken 

staat van afronden van het lopende jaar en een aanzet maken voor het komende jaar. 

 

Zo in de laatste maand van het jaar is het een goed moment om terug te blikken en vooruit te kijken. Wat laat je achter 

in 2022. Waar wil je op richten en wat wil je manifesteren in 2023. 

Ritueel sluit je het jaar af en maak je je klaar voor het komende jaar, zodat je van 2023 echt jouw jaar maakt waarin je je 

doelen bereikt, deze verder vormgeeft of nieuwe doelen neerzet. Dit is dan ook wat tijdens deze dag centraal staat. Er 

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

 

Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om mee te doen met deze bijzondere dag die in het teken staan van afronden 

van het lopende jaar en een aanzet maken voor het komende jaar! 

 

Datum: vrijdag 16 december 2022 

(indien deze datum vol is wordt bij voldoende belangstelling een extra dag gepland) 

 

Alle informatie 

 

 

 

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 

 

 

 

https://cosmiclight.nl/academy/trainingen/spirituele-transformatiedagen/spirituele-transformatiedag-op-weg-naar-2023/
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


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. 

 

 

 


