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NIEUWS

Met dit eerste contact van dit jaar wil ik iedereen
een heel gezond, gelukkig en liefdevol jaar
wensen met een warm hart en vol licht en mooie
nieuwe herinneringen!

Wat is er nieuw?

Er komt een slaapmeditatie aan, die ook voor
balans in de chakra's werkt. Samen met mijn
bijzondere collega en vriendin Ilonka gaan we de
begeleidende meditatie voorzien van haar
klankschalen!

Geniet van deze nieuwsbrief!
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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/2022/11/18/kaartlegging-
de-blauwe-gaai/ 
https://praktijkheen.nl/2022/11/25/de-reiki-
toolbox/
https://www.facebook.com/groups/2312487988
815468/
https://praktijkheen.nl/2023/01/17/gezond-
eten-en-balans-brengen-in-lichaam-en-
geest-zijn-uitermate-belangrijk-in-deze-tijd-
van-onzekerheid/
https://praktijkheen.nl/2023/01/21/goed-
genoeg-zijn/
https://praktijkheen.nl/2023/01/06/waarom-
groen-licht-pijn-helpt-te-verminderen/
https://praktijkheen.nl/2023/01/10/aromathera
pie-en-de-winter-deze-olien-ondersteunen-je-
weerstand-en-stemming/
https://praktijkheen.nl/2023/01/15/leer-je-
onderdrukte-emoties-kennen-die-jouw-
lichaam-en-geest-beheersen/
https://praktijkheen.nl/2023/02/05/liefde-is-je-
eigen-grenzen-stellen/

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

Voel je vrij om de nieuwsbrief te delen! Delen is lief!  Laat vooral een opmerking achter op de
website onder de artikelen als je die interessant vindt.

https://praktijkheen.nl/2022/11/18/kaartlegging-de-blauwe-gaai/
https://praktijkheen.nl/2022/11/25/de-reiki-toolbox/
https://www.facebook.com/groups/2312487988815468


Over mij:
 

Helaas ben ik nog niet zover dat de training EFT gelanceerd kan worden, dus moeten jullie nog even
wachten. 

 
In de digitale agenda zijn niet alle mogelijkheden genoemd, dus app me of stuur me een

bericht als je op andere momenten een behandeling wilt.
 

Warme groet,
Irma

Tot volgende keer!

Het You-Tube kanaal
heeft nu een eigen

naam gekregen en is
makkelijker om te

vinden!
http://youtube.com/@praktijk

heen
 

http://youtube.com/@praktijkheen

