Nieuwsbrief VVNT - juli 2019

Bekijk de webversie

Lieve {{voornaam}},
Bij deze nogmaals de mail. We hadden iets vergeten aan te vinken bij het aanmaken van de
Zoom-meetings, waardoor de registratie niet werkte. Beginnersfoutje.
Hierbij alsnog de gehele
mail mét werkende links.

Wij willen je uitnodigen voor iets nieuws! Iets wat ons allemaal met elkaar in contact brengt en
waardoor we met zijn allen nog meer de kracht en de verbinding van NEI kunnen delen. Noem het
maar intervisie 2.0
Deze nieuwe tijd, waarin er door veel van ons is ontdekt hoe krachtig online werken is, levert
nieuwe ideeën en bewegingen op. Hoe jammer was het dat onze ledendag voorlopig niet
doorging, het heeft ervoor gezorgd dat we in het bestuur ineens zagen hoe we ons als groep
kunnen bewegen in het grootse. Zonder je huis uit te gaan, kan je samenkomen en kan je
verbinden met elkaar. Deze kracht gebruiken past bij ons als NEI-therapeut en ook bij ons als lid
van de VVNT.
Om onze kennis, kunde en kracht te verdiepen en met elkaar te verbinden en mogen leren gaan
we VVNT- inspiratie bijeenkomsten organiseren via Zoom. Met in de hoofdrol een VVNT-collega die
je meeneemt in de specialiteit die bij haar (of hem) leeft.
De avond start met binnenkomen in “Zoom”. Vanaf 19.15 zal de ruimte opengaan en om 19.30
zullen we starten met de meeting. In het uur dat volgt, neemt één van de leden ons mee in een
presentatie/workshop rondom zijn/haar expertise. Rond 20.30 sluiten we de avond af en zijn we
een mooie ervaring rijker.
De eerste avond waarop we bij elkaar komen is al op

donderdag 23 juli 2020
Ela Vissers, eigenaar van Ela Vissers integrale coaching en therapie uit Heumen zal ons
meenemen in dat wat ons allen verbindt. Ze werkt al een tijd in haar eigen praktijk en haar
specialiteit is het toepassen en gebruiken van essentiële oliën.
Als natuurgeneeskundig therapeut merk ik al jaren dat essentiële oliën zeer effectief
ingezet kunnen worden ter ondersteuning van vele lichamelijke en spirituele processen! Ik
gebruik graag aurasprays en oliën in mijn praktijk. Helende geurfrequenties combineer ik
zelf en ik kan ze succesvol integreren in mijn NEI-sessies.
Mijn praktijkervaringen deel ik graag met jullie online en ook al kun je de oliën digitaal niet
ruiken, ik neem je mee in de magische wereld van de geurfrequenties. Planten, bomen,
bladeren, bloemen, zaden resoneren met onze emoties en bieden ons ondersteuning bij
opheffen van emotionele blokkades.
Ela Vissers
Via onderstaande knop meld je je aan en ontvang je per mail de link naar de bijeenkomst op 23
juli.

aanmelden online workshop essentiële oliën op 23 juli

De volgende meeting is op

donderdag 3 september 2020
Op deze avond zal Willy van Berkel, eigenaar van Willy van Berkel integrale coaching en inspiratie
uit Sint Oedenrode ons meenemen in haar specialiteit, numerologie.
Hallo lieve NEI-vrienden en NEI-vriendinnen,
De VVNT, in de persoon van Hanny Poos, heeft mij gevraagd om de inleiding te verzorgen
van de online bijeenkomst op 3 september 2020. Ze vroeg mij om jullie iets te vertellen
over Numerologie en dat doe ik natuurlijk graag.
Aangezien we samen één uur hebben, heb ik er voor gekozen om te beginnen met de
waarde van Numerologie met jullie te delen; wat het inhoudt en hoe je het kunt inzetten bij
de therapievormen die je nu al gebruikt. Vervolgens gaan we samen onderzoeken in
hoeverre jij de trillingen hebt ervaren, die horen bij de getallen van 2020. Welke inzichten
deze energieën je hebben gegeven, welke je graag wilt behouden, zowel privé als in je
werk. En tenslotte geef ik jullie inzicht in de energieën van 2021, zodat je alvast voorbereid
bent op hetgeen volgend jaar gaat komen en je daar je voordeel mee kunt doen.
Voor mij betekende Numerologie het begin van mijn energetische werk. Ik was toen, en nog
steeds, heel erg verrast dat je op zo’n eenvoudige manier de blauwdruk, de eigenschappen,
van iemand kan berekenen. En ook dat je door middel van getallen inzicht hebt in
gebeurtenissen en het waarom van een bepaalde ontwikkeling, individueel en ook
collectief. En natuurlijk later met de NEI-therapie, in het waarom de één bepaalde klachten
ontwikkelt en een ander juist helemaal niet.
Ik heb er veel zin in om de energie die hoort bij getallen, met jullie te delen. Eén ding is
zeker, na inzichten in Numerologie, kijk je nooit meer op een neutrale manier naar getallen.
Ik wens jullie allemaal een fijne zomerperiode toe en ik zie en spreek jullie graag de
3e september.
Met hartelijke groeten, Willy van Berkel
Via onderstaande knop meld je je aan en ontvang je per mail de link naar de bijeenkomst op 3
september.

aanmelden online workshop numerologie op 3 september
We zien uit naar iedereen. Wil je laten weten of je erbij bent?
Heb jij ook een vaardigheid of specialiteit en gaat er bij jou wat aan bij het lezen van deze mail?
Dan geven we je natuurlijk graag een plek in een volgende bijeenkomst. We nodigen je van harte
uit om contact op te nemen met de secretaris via info@vvnt.nl.
We zien je graag de 23e juli en/of de 3e september!
Met een warme hartelijke zonnige groet, mede namens Ela en Willy,
Vicky, 06 - 10 52 72 85
Hanny, 06 - 21 83 67 44
Charlotte, 06 - 55 91 62 18
Hanneke, 06 - 51 46 00 54
Ditte, 06 - 23 77 13 17
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@vvnt.nl toe aan uw
adresboek.

