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NIEUWS

Verandering vanaf 1 september 2022. Zoals jullie
misschien al hebben gelezen, begin ik met een
baan bij een werkgever voor drie dagen in de
week. Ik ben er heel erg blij mee, maar dat
betekent dat de praktijk die drie dagen niet
geopend is! Waarschijnlijk kunnen jullie dan nog
op donderdag, vrijdag en zaterdag bij me
terecht. Nadat ik gewend ben aan mijn nieuwe
baan ga ik kijken of de avonden ook gaan lukken.
Mocht je toch alleen maar op andere dan de
openingstijden kunnen, neem dan contact met
me op. Ik kan dan altijd kijken of ik iets kan
aanpassen aan jouw wensen.
Iedereen die al een afspraak heeft staan wordt
nog persoonlijk benadert door mij!
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Je mag uiteraard ook
onderwerpen aanvragen, waar je
iets meer over zou willen lezen.

Ik bekijk altijd graag iets nieuws.

Mocht je iets interessants zien in
de uitgelichte artikelen of blogs,
dan zou ik het erg leuk vinden als
je ze wilt delen op sociale media
en/of een reactie plaatst op de
website, dit kan allemaal onder
het artikel zelf.

Ook krijg je automatische
berichten als er een nieuw bericht
op de website komt, als je het
icoon "volgen" bij het envelopje
aanklikt. Je kunt zelf instellen wat
en hoe vaak!

UITGELICHT

https://praktijkheen.nl/2022/08/03/hoe-eos-
jouw-dieren-kunnen-helpen/
https://praktijkheen.nl/2022/08/15/emotional-
freedom-techniques/

Ik hoop dat je een beetje gevolgd hebt wat ik
zoal op de website en sociale media geplaatst
heb. Voor iedereen die het gemist heeft en
alsnog iets wil lezen, zet ik hieronder de linkjes 😊 

EEN BLIK OP DE WEBSITE

Antwoorden op de enquête van vorige keer:
Zoals jullie weten was de vragenlijst anoniem. Vandaar dat ik hier de vragen behandel

die gesteld zijn. 
De meeste mensen willen een basis training. Daar ga ik nu mee aan de slag. Eerst wil

ik de EFT training maken en daarna zal er een cursus voor kaartleggingen komen. Het
zullen groepjes worden van maximaal 4 deelnemers. De les zal ongeveer 2 uur duren

en gaat €50 per persoon kosten. Ik hou jullie op de hoogte, als ik de lessen heb
uitgewerkt geef ik het aan en ga ik de datum vastleggen. Je kunt je altijd vast

opgeven, zodat je als eerste ingedeeld kunt worden 😉
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