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Dag beste lezer,
Mijn werk is weer hervat en het gaat heel goed; klinkt cliché, maar
ik ben me er heel erg bewust van dat het zo goed gaat weer. Ik
doe het nog rustig aan, maar wat ik doe, geeft ook veel voldoening
en daar word ik blij van.
De Massage groepen zijn weer in volle gang en ik vind dit zo fijn
om te doen, zo’n fijne wisselwerking dat enthousiasme en die toewijding. Mijn lesruimte is nu echt een uitkomst. Ik hoef de stoep
maar over te steken en ik ben op mijn werk. Hoe luxe!
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Vakantie Cursusweek in Frankrijk

Zoals gebruikelijk organiseer ik elk voorjaar een combinatie week van er tussen uit zijn op een mooie plek
met een fijne groep mensen, waar je je kunt verdiepen
in jezelf, boeiende thema’s uit de natuurgeneeskunde,
massage uitwisselingen en les daarin, meditaties en spirituele ontwikkeling.
Even een week op retraite; lichamelijk en geestelijk bijtanken. De afgelopen jaren was ik daarvoor in
Griekenland op het eiland Lesbos; nu blijf ik iets dichter
bij huis. Ik ben gevraagd om mijn week te organiseren
in een Nederlands centrum in Midden- Zuid Frankrijk.
Daar kunnen we in de week van Pinksteren 24 t/m 30
mei terecht in het centrum La Ripe Blanche. (Bourgogne;
ter hoogte van Lyon).
Met een kleine groep mensen 8 tot max 10 personen, geheel verzorgd. Er zullen voldoende mogelijkheden zijn
om met elkaar mee te rijden. Misschien een unieke kans
om eens voor een eigen vakantie te kiezen.
Ben je er aan toe om even een weekje ertussenuit te zijn en je eigen leven weer ‘ns van een
afstand te aanschouwen in een relaxte sfeer met diepgang en een fijne ondersteuning? Of ken
je iemand die dit goed zou kunnen gebruiken? Er is bewust gekozen voor de week van 23 mei
zodat je 1 dag minder vakantie hoeft op te nemen.

lid Beroepsvereniging
Hoger Opgeleiden
in de Natuurgeneeskunde
N.W.P. en RBNG

Meer info en ervaringen van deelnemers uit voorgaande jaren:
http://levensakker.nl/onewebmedia/Vakantiecursus%20Frankrijk.pdf en
http://levensakker.nl/Activiteiten/Vakantiecursus%20Frankrijk.html
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Lezing in de Praktijk - Suikers en Suikerverslaving

Op zaterdagmiddag 28 februari is er in de lesruimte op het praktijkadres in
Siebengewald een lezing over suiker en suikerverslaving. De lezing wordt op
een beeldende wijze gegeven door een bevlogen spreker: Dennis Vervlossen uit
Eindhoven.
In de bijlage meer info over het onderwerp. Het belooft een hele boeiende lezing
te zijn. Graag opgeven voor 20 februari. Lezing zaterdag 28 februari. Aanvang
14.00 uur. Zaal open om 13.30 uur. Kosten € 10,=. Meer informatie op de website:
http://levensakker.nl/Home/suiker%20en%20suikerverslaving.html

Nota’s declareren

Ik ben weer werkzaam in de praktijk voor individuele consulten. En weer
actief lid bij de beroepsvereniging voor hoogopgeleide Natuurgeneeskundig
therapeuten NWP. U kunt daarom uw nota’s weer declareren bij de zorgverzekeraar. Heeft u een aanvullende pakket, dan krijgt u afhankelijk van
uw pakket geheel of gedeeltelijke vergoeding van alle consulten. En dit
gaat nooit ten koste van uw eigen risico. Dat is iets wat heel veel mensen
niet weten.

Je kunt me ook op Facebook volgen

Activiteiten en wetenswaardigheden m.b.t. praktijk en cursussen. Levensakker.nl of klik op de
volgende link om mijn Facebookpagina te bekijken https://www.facebook.com/levensakker.nl

Tot een volgende keer,
Groetjes, Gemma
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