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Nieuwe workshops deze lente!
Daar zijn we weer!
Een verse nieuwsbrief met vrolijke
voorjaarsnieuwtjes. Er is hard doorgewerkt
aan twee nieuwe workshops: Universal
Healing Adventure en Groene Intuïtie! We
vertellen je er alles over. Verder informatie
over andere workshops, een leuk weetje en
wanneer je een groepshealing kunt bijwonen.
Dat en meer lees je hieronder.

Universal Healing Adventure workshop
Lenteblij kondigen wij aan dat de Universal Healing Adventure workshop, die in de vorige
nieuwsbrief werd aangekondigd, klaar is om bijgewoond te worden.
Waar gaat de workshop over?
We delen wetenschappelijke kennis met inspirerende verhalen, leren je technieken om jezelf
en anderen te helpen healen en doen (korte) meditaties om veranderingen in je leven kracht bij
te zetten. We gaan er een energieke ochtend van maken! Klik hier voor meer informatie.
Wanneer?
Zaterdag 28 maart a.s. in de ochtend. We beginnen vroeg (09:00u) zodat we de aandacht er
lekker bij kunnen houden.
Waar?
Deze workshop vindt plaats in Heerhugowaard. Universal Healing Adventure workshop kan op
iedere gewenste locatie worden gegeven. Zie hieronder voor meer informatie.
Eigen groep?
Heb je een groep geïnteresseerden van minimaal 8 en maximaal 20 deelnemers en je wilt dat
de workshop bij jou in de buurt wordt gegeven, neem dan contact met ons op over de
mogelijkheden.

Workshop Groene Intuïtie
Het nieuwe jaar begon met enorm veel inspiriatie.
Deze ingevingen zijn o.a. vormgegeven in een
workshop over Communicatie in en met het Groen. Dat
was in eerste instantie ook de naam van de workshop.
Later vonden we Groene Intuïtie beter aansluiten bij de
inhoud.
Waar gaat de workshop over?
Je weet inmiddels ongetwijfeld dat de natuur je veel kan vertellen. Hoe vertaal je deze
"gesprekken" en hoe "voel" je bijv. bomen? Wat is de betekenis van de begroeiing om de
bomen? Wat is het nut van paddenstoelen? Waarom groeien er spontaan sierlijke, paarse
bloemetjes in de tuin, of vrolijke paardenbloemen? Op al deze vragen gaan we dieper in. We
leren je luisteren naar de natuur met behulp van je gevoel, je intuïtie. We hebben er zin in!
Wanneer?
De eerste workshop Groene Intuïtie is zaterdag 9 mei a.s.,10.00-12.00u
Waar?
et zal plaatsvinden in (de buurt van) Heerhugowaard op een nog nader te bepalen locatie.
Deelnemen?
Je kunt je opgeven via e-mail of meld je aan via het formulier op onze contact pagina.
Eigen groep?
Heb je een groep geïnteresseerden van minimaal 8 en maximaal 20 deelnemers en je wilt dat
de workshop bij jou in de buurt wordt gegeven, neem dan contact met ons op over de
mogelijkheden.

Groepshealingen
De nieuwe data van groepshealing
ochtenden zijn vastgelegd. De reeks voor
2020 staat op de website. Elke tweede
vrijdagochtend van de maand kun je
deelnemen aan deze ochtend. Van 10:00u
tot 12:00u. Wel even opgeven van te
voren via e-mail.
Data 2020: 13 maart, 10 april, 8 mei, 12
juni, 10 juli, 14 augustus, 11 september, 9
oktober, 13 november en 11 december.

Aankomende workshops
Workshops tot en met juni:
Handlezen
Zaterdag 14 maart, 10:00u-12:00u
Vrijdag 10 april, 14:00u-16:00u
Vrijdag 15 mei, 10:00u-12:00u
Zaterdag 16 mei, 10:00u-12:00u
Vrijdag 12 juni, 14:00u-16:00u
Universal Healing adventure
Zaterdag 28 maart, 09:00u-13:00u
Woensdag 27 mei, 13:00u-17:00u
Vrijdag 19 juni, 13:00u-17:00u
Groene intuïtie
Zaterdag 9 mei, 10:00u-12:00u
Woensdag 10 juni, 13:00u-15:00u
Meditatie en visualisatie
Woensdag 10 juni, 19:00u-21:00u
Workshop bijwonen? Vragen? Kijk op de workshop pagina.
Op de hoogte blijven van workshop data? Maak dan gebruik van een van onderstaande opties.
* Op de workshop pagina van de website staat de huidige jaarplanning
* Volg de Facebook pagina van Nicole voor event aankondigingen
* Volg Universal Healing op Instagram voor event aankondigingen
* E-mail ons voor een data overzicht voor een specifieke workshop

Leuk weetje?! :)
De planten en bloemen die spontaan groeien in je tuin kunnen je iets vertellen over wat je zelf
nodig hebt of wat voor type je bent. Het is natuurlijk niet zo dat als de bamboe van de buurman
gaat woekeren bij jou dat je daar per se iets uit kunt halen, maar let eens op wat er in je tuin of
je omgeving groeit. Heb je bijvoorbeeld allemaal paardenbloemen voor je deur, dan kan het zijn
dat je lever of gal wat aandacht nodig heeft. De paardenbloem helpt je aarden en ondersteunt
ook bij maagklachten en/of vochthuishouding. Maak er eens een lekkere thee van!

Handen met een Verhaal, Altijd
jezelf bij de hand
Het handlees e-boek "Handen met een Verhaal, Altijd jezelf bij de
hand", is een handig naslagwerk over handlijnkunde voor beginners
en gevorderden.
Hierin wordt helder weergegeven wat de betekenissen zijn van
bepaalde lijnen, standen van vingers, kleur, etcetera. Zo kun je zelf
leren lezen welke karaktereigenschappen, kwaliteiten en
mogelijkheden er in je hand staan beschreven.
Dit digitale boek kost € 9,95 en je kunt het bestellen via de website. Je krijgt dan een
ontvangstbevestiging. Na betaling wordt het e-boek naar je toegestuurd.
Deelnemers aan de workshop handlezen kunnen dit boek met korting bestellen.

Vroege lentegroet van het Universal Healing team!
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