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EEN GOEDE START NA DE ZOMER, NIEUWE ACTIVITEITEN, NIEUWE KANSEN… 
 
Hopelijk heeft iedereen een zo goed mogelijke zomer gehad.  
Kunnen genieten van zon en warmte en nu met hernieuwde energie het najaar in! 
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. Aan de slag gaan 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 19 september 2009 van 10.00-16.30 uur OF 2 woensdagavonden 23 en 30 september van 19.00-22.00 uur. 
Wat kost het: € 40,--. (op zaterdag zelf brood meenemen, voor drinken en een salade wordt gezorgd).  

 

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: Op diverse zaterdagen en nu ook op avonden, massages van een half uur, van te voren intekenen (heb je 
interesse? Stuur een mail en ik stuur je de data). 
Wat kost het: € 15,--. voor 30 minuten massage. 
 

Workshop ‘Kennismaking met het Enneagram’ door Noor van Gulik 
Wat: Het Enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat zich met bewust of onbewust gedrag bezighoudt. Volgens het 
enneagram is het ene persoonlijkheidstype niet beter dan het andere type. Negen Enneagram-typen worden beschreven. Het 
enneagram gaat over de terugkeer naar de essentie. Deze workshop is gewoon een leuke manier om weer wat meer inzicht in 
je persoonlijkheid te krijgen. Je gaat op zoek naar welk type bij jou hoort en kunt zo meer over jezelf ontdekken. 
Waar: Fonkel. 
Wanneer: Zaterdag 14 november 2009 van 10.00-16.30 uur OF 2 woensdagavonden 18 en 25 november van 19.00-22.00 uur. 
Wat kost het: € 40,-- (op zaterdag zelf brood meebrengen, voor drinken en een salade wordt gezorgd). 
 
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 gewoon door. Wil jij (of iemand in je omgeving) eens kijken naar wat visualiseren en 
verbeeldingskracht voor jou kunnen doen? Gereedschappen krijgen om oplossingen en kracht te vinden? Een goed gesprek, 
aandacht en oefenen? Van harte welkom voor een gratis kennismakingsgesprek! 

 

      


