Sensus, simply in the moment!

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief november 2020
Sensus zal 1 x per 2 maanden een nieuwsbrief uitbrengen. Daarmee willen we jou op de hoogte houden van
allerlei leuke nieuwtjes en ontwikkelingen.

Voel je vrij om de nieuwsbrief te delen met familie, vrienden of bekenden!

Het programma van 2021 volgt over
enkele dagen
Momenteel wordt er
gewerkt aan het
programma van 2021.
We gaan weer verder op
locatie!
Zo zal in 2021 de ACT
training ook meer
aandacht krijgen.
Geschikt voor iedereen en
zeker ook behulpzaam
voor coaches en andere
professionals.
Op de site van Sensus
vind je al korte YouTube filmpjes met uitleg over ACT.
Aanrader:
De december maand wordt ook wel de maand van bezinning genoemd. Het leek
ons dan ook een mooi moment om op vrijdag 11 december een online meditatie te
verzorgen. Dit doe ik samen met mijn collega Ingrid van Straten van
MINDFULNESS CENTRUM VENRAY. Aanvang is 17.00 uur -18.00 uur. Informatie
volgt in de december nieuwsbrief. Je kan je hiervoor al aanmelden via sensuspvs@ziggo.nl.
A.s. dinsdagavond van 19.30 uur tot 20.00 uur verzorg ik weer een online
meditatie. Deelname is gratis. Als je mee wilt doen, stuur dan even ‘n mail naar
bovenstaand mailadres. Je ontvangt dan de inlog link.

ACT en Positieve Psychologie - Interview Tim Batink

A.s. dinsdagavond samen online mediteren. 30
minuten. (deelname is gratis)
Dinsdag 1 december
a.s.
Wie wil kan via Sensus
en Mindfulness
Centrum Panningen
deelnemen aan een
online meditatie.
Deze duurt 30 minuten.
Tijdstip is van 19.3020.00 uur (via ZOOM).
Bij interesse stuur even
'n mailtje naar dan
ontvang je een link naar
de ZOOM bijeenkomst.

Aanmelden kan via: sensus-pvs@ziggo.nl

Op 4 december is er weer een mindfulness
wandeling !
“STILTEWANDELING
DOOR HET MOOIE
LEUDAL”
Vrijdag 4 december van
9.30-11.30
uur. Samenkomst op de
parkeerplaats van St
Elisabeth’s hof,
Roggelseweg 56 te
Haelen.
Deze mooie
wandelroute door het
rustige natuurgebied
neemt je mee over
bospaden, langs
stromende beekjes en
diep uitgeslepen, ravijnachtige beekdalen, waar je kunt genieten van rust en stilte. Het is de
ideale plek voor iemand die graag een stiltewandeling maakt met een stukje mindfulness.
We wandelen ruim anderhalf uur met daarbij drie stops. Dit om aan de stilte te wennen. Het
thema is: het openen van onze zintuigen.
Na anderhalf uur komen we aan bij het eindpunt. (Totale afstand van de route is 6,5 km.)
P.s. Neem evt. iets te drinken mee voor onderweg.
Momenteel is het aantal toegestane deelnemers bij buitenactiviteiten; 3 deelnemers. Wij houden
ons aan die richtllijnen.
Kosten: € 5,= p.p. (Graag contant voldoen).
(Deze bijdrage gaat rechtstreeks naar het Nationaal MS Fonds.)
Aanmelden kan via: sensus-pvs@ziggo.nl

Sensus, praktijk voor counseling, coaching en training:
Bezoekadres:
Steenbakkerstraat 70 | 5981 WV Panningen
Businesscentrum Leudal | Markt 6 | 6088 BP ROGGEL
E: info@sensus-pvs.nl of sensus-pvs@ziggo.nl
W: www.sensus-pvs.nl
T: 06-13747529
Mindfulness Centrum Panningen
is onderdeel van Sensus
www. mindfulnesscentrumpanningen.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u sensus-pvs@ziggo.nl toe aan uw adresboek.

