NIEUWSBRIEF FONKEL

EEN NIEUW VOORJAAR, NIEUWE ACTIVITEITEN, NIEUWE EIEREN TE LEGGEN…
Het gaat goed met mij en mijn praktijk Fonkel. En met jou?
Graag bied ik je hierbij een aantal workshops / activiteiten aan.
Heel graag tot ziens! Noor van Gulik.

Workshop Werken met Dromen door Noor van Gulik
Wat: Opvallende dromen? Terugkerende dromen? Nieuwsgierig naar je droom?
Dromen zijn een brief van je onbewuste aan je bewustzijn.
Deze dag ga je aan de slag met jouw eigen droom. Geen pasklare uitleg over dromen…
…maar door imaginatie, tekenen en gesprek meer inzicht krijgen in jouw droom en de boodschap.
Waar: Fonkel
Wanneer: Zaterdag 30 mei 2009 van 10.00-17.00 uur
Wat kost het: € 50,--. (zelf brood meenemen).

Massage door Anne Marie Grootveld
Wat: Stoelmassage door Anne Marie Grootveld, gediplomeerd Sportmasseur en opleiding Stoelmassage bij Touch Pro.
Een combinatie van drukpuntmassage ter bevordering van de lichamelijke conditie en ontspanningsmassage om
vastzittende spieren los te maken. Dit op een speciale stoel en je houdt je kleding aan.
Waar: Fonkel
Wanneer: Zaterdag 13 juni 2009 tussen 10.00-17.00 uur, massages van een half uur, van te voren intekenen
Wat kost het: € 15,--. voor 30 minuten massage

Wandelen en Stilstaan door Noor van Gulik
Wat:In beweging komen en stilstaan. Even tijd en aandacht voor jezelf in de prachtige natuur rond Biezenmortel.
Al wandelend je hoofd leegmaken. Stil zijn en in gesprek komen met jezelf.
Na de wandeling verwerking door intuïtief tekenen.
Waar: Vertrekpunt Fonkel
Wanneer: Zaterdag 27 juni 2009 van 10.00-13.00 uur
Wat kost het: € 25,--.
Meer informatie of aanmelden? Fonkel therapie en training, Capucijnenstraat 34, 5074 PH, Biezenmortel.
www.fonkel.nu / info@fonkel.nu / 013-5333937.

Praktijk
Natuurlijk gaat het werk in de praktijk ook gewoon door.
Wil jij, of iemand in je omgeving, eens kijken naar wat verbeeldingskracht voor jou kan doen?
Wil je het stof van de winter en wellicht het stof van oude pijn van je afschudden?
Stappen zetten of keuzes maken, groeien en bewegen?
Van harte welkom voor een gratis kennismakingsgesprek!

