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Allereerst wil ik beginnen om iedereen een gezond, liefdevol en bijzonder 
2011 te wensen. En dat er veel is om voor te leven. Dus blijf goed voor jezelf 
zorgen.  
 
 

En dit laatste:"  blijf goed voor jezelf zorgen"  is vaak zo makkelijk gezegd. 

Maar wat is nu goed voor jezelf zorgen? 

Dit is natuurlijk voor iedereen anders en diep van binnen weet je het eigenlijk 

wel. Maar wat houdt je tegen om het te doen? 

Vragen waar ik zelf de afgelopen jaren mee `geworsteld`heb en waar ik ook 

meer duidelijkheid en bewustzijn over gekregen heb. 

Het is vooral om pijn en emoties  niet te voelen. Daarom ontwikkel je als kind 

heel wat overlevingsstrategieën. Nu heb je als volwassenen deze strategieën 

niet altijd meer nodig. Maar houden we ze wel vaak nog in stand. 

Ik heb de laatste jaren ontdekt dat de angst voor de pijn vaak groter is dan 

dat de pijn uiteindelijk is. De bereidheid om te voelen, het verlangen te willen 

leven en helemaal puur te zijn maakte voor mij. Dat ik ontdekt heb wie ik nu 

echt ben en hoe het is om te leven i.p.v. te overleven. 

En iemand die de illusie heeft dat echt leven alleen bestaat uit de ùps, `kan 

ik verzekeren dat de ùps`alleen zo bijzonder kunnen zijn door de `downs`. 

And that`s life 

 

Bewustwording is de sleutel tot veranderen. Als je je bewust wordt wat er 

onbewust in je gebeurd krijg je een keuze. 

Een keuze om een andere weg in te slaan of gewoon zo doorgaan. 

Een keuzemogelijkheid geeft meer ruimte, meer rust, meer levendigheid. 
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Nog even terugkijkend op 2010: 
 

 

* In mei mijn diploma voor Rebalancing gehaald 

 

 

* Op de Hiltho gestaan: 

Heel indrukwekkend maar ook erg vermoeiend. 

En wat een mooie en geweldige mensen ontmoet 

daar. 

Maar ook gevoeld hoeveel mensen er in geestelijke en 

lichamelijk nood verkeren. Hopelijk gaan ze de weg 

vinden naar Rebalancing of een ander vorm die bij 

hun past.  

Er was ook een prijswinnares. En dat was Anneke 

van Lipzig uit Horst-America  en ze heeft inmiddels 

haar gratis rebalancingsessie  verzilverd. 

 

De 20% kennismakingskorting zal wegens succes verlengd worden tot 

onbepaalde tijd. 

 

 

 

* Me aangesloten bij Lost : 

Lost is een unieke samenwerking van mensen die persoonlijke begeleiding 

verlenen rondom verlies en rouw. Vanaf het moment dat je ondersteuning 

nodig hebt, tot het moment dat jezelf weer verder kunt. 
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*In 2010 heb ik ook wat cursussen gevolg over systemisch werken. En deze 

techniek is heel goed te combineren met wat ik al doe. 

Soms wordt op een heel eenvoudige manier al heel snel duidelijk wat er 

allemaal speelt. 

Systemisch werken heeft tot doel de verborgen belemmeringen zichtbaar te 

maken, verstrikkingen te openen en de orde te herstellen, zodat liefde weer 

kan stromen. Het op diep niveau leren kennen van de eigen plek en de positie 

die anderen daarin innemen. Geeft ruimte voor acceptatie, rust, zingeving en 

verbinding. 

Wil je meer hierover weten of ervaren. Bel me gerust. 

 

 

Zo terugkijkend , een jaar waarin veel gebeurd is en van waaruit ik met veel 
vertrouwen uitkijk naar wat dit jaar gaat brengen 
Alvast enkele projecten waar ik mee bezig ben: 
 

 

* Met een collega uit Nederweert heb ik 

een workshop opgezet voor de zwangere 

vrouw met haar partner, en dit mag ook 

een zus, vriendin , .......  zijn. 

 Het is een zaterdag morgen of 

woensdagavond van ongeveer 3 uur.  

Het is een heerlijke verwennerij en een 

mooie aanvulling op de cursussen die er 

al reeds zijn voor de zwangere en haar 

partner. 

Zie voor meer informatie mijn website: 

www.rebalancing-limburg.nl 

 

 

* Na de zomervakantie ga ik starten met een  massage cursus waarin ook 

een stuk bewustwording verweven zit .Deze cursus is voor iedereen jong en 

iets rijper, man of vrouw. 

Graag hoor ik nu al of hier interesse voor is. En wat je fijn zou vinden om te 

leren. 
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* Waar ik dit jaar iets meer de aandacht op wil vestigen zijn de 

bloesemremedies. 

De meeste mensen weten te weinig hoe ondersteunend deze kunnen werken. 

Om iedereen meer de mogelijkheid te geven om hier mee kennis te maken. 

Heb ik de prijs verlaagd i.p.v. € 10,00 betaal je nu € 5,00 voor een flesje dat 

speciaal voor jou wordt gemaakt. Geldig tot eind  2011. 

Wil je graag iets meer weten over bloesemremedies bekijk dan mijn website: 

www.rebalancing-limburg.nl of bel me even. 

 

* Heb je een verjaardag of ga je naar een jubileum of gewoon om iemand te 

verrassen. Denk dan ook eens aan een cadeaubon voor een 

ontspanningsmassage of rebalancingsessie .Erg fijn om te ontvangen. 

 

 

En tot slot: 

Ken je iemand in je omgeving die deze mail ook op prijs zou stellen. Stuur 

hem gerust door. 

Wil je in de toekomst geen nieuwsbrief meer ontvangen. Stuur dan een 

mailtje naar: info@rebalancing-limburg.nl  

Wil je graag reageren op deze nieuwsbrief of heb je vragen, tips of 

aanvullingen dan hoor ik dat graag. 

En wil je je ervaringen met andere delen. Denk dan ook eens aan het 

gastenboek op mijn website. 

 

Zo dat was ie dan, mijn eerste nieuwsbrief.  

 

Een hele lieve groet en een fantastisch 

2011 

 
 

 

 

 


