Sensus, simply in the moment!

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief januari 2021
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!

Sensus wenst iedereen een gezond,
kleurrijk en inspirerend 2021!

MOVEMENT INSPIRES
Nou, we kunnen waarschijnlijk met z'n allen zeggen dat er een bijzonder jaar achter ons ligt.
Een jaar met de nodige uitdagingen waarin we ons regelmatig moesten aanpassen aan nieuwe
regels en richtlijnen.
Ten aanzien van mijn praktijk gold bijvoorbeeld dat de ene dag de praktijk open mocht en de
andere dag weer dicht moest ...
2020 vroeg vooral om een flexibele houding. "Opnieuw aanpassen en mee bewegen".
Dit deed me regelmatig denken aan de quote:
"You can't stop the waves, but you can learn to surf" van Jon Kabat-Zinn.
Mindfulness heeft mij het afgelopen jaar beslist geholpen om zo goed als mogelijk om te gaan
met de situaties zoals ze zich aandienden.
Daarnaast was 2020 voor mij ook een jaar van creativiteit! Om bereikbaar te blijven voor mijn
cliënten en cursisten ging ik op zoek naar nieuwe mogelijkheden. En hoewel dat even puzzelen
was, bleken de mindfulness wandelingen en de wandel sessies een prima oplossing. Live
ontmoetingen in de buitenlucht. Zowel fysiek als mentaal in beweging komen. Hoe mooi is dat!
(En wegens succes zal ik deze sessies zeker voortzetten).
En natuurlijk kom ik ook met diverse ONLINE mogelijkheden. Ondertussen ben ik er met “vallen
en opstaan" heel handig in geworden. Dus dat gaat tegenwoordig van 'n leien dakje.;-)
Verderop in deze nieuwsbrief zie je wat de mogelijkheden zijn voor 2021.
En YES zodra het kan ontmoet ik iedereen graag weer LIVE op locatie.
Ik wens jullie alvast een goede start van 2021.
P.s. kijk ook even naar het filmpje onderaan de nieuwsbrief. Die duurt heel kort maar er zit een
mooie boodschap in verwerkt.
Warme groet; Petra Van Zon

De Meditatie en Mindfulness mogelijkheden van
jan-jul. 2021 op een rijtje:
vrijdag 5 februari: mindfulness wandeling: van 10.00-12.00 uur in het mooie Leudal te
Haelen. (kleine bijdrage) Een hele bijzondere beleving om, in een klein groepje, samen in
stilte te lopen.

Wandel sessies (Leudal, Groote Peel) op afspraak, op woensdag en vrijdag. De wandel
sessies 1 op 1 worden door diverse zorgverzekeraars vergoed, mits je aanvullend verzekerd
bent.
Dinsdag 5 januari: online meditatie van 19.15-19.45 uur (deelname is gratis) (Data 12-19
en 26 januari van 19.30-20.00 uur)
Woensdag 6 januari: online Mindfulness workshop 20.00-20.45 uur (kleine bijdrage)
Woensdag 13 januari: online Mindfulness training ( 8 lessen, vergoeding mogelijk)
Data 12-20-27 jan. 10-17-24 febr. en 1 en 17 mrt.
Omdat er op andere kosten bespaart kan worden zijn de online tarieven gunstiger geprijsd. De
vergoedingen blijven tevens van kracht, afhankelijk van je polis.
Door ons aanbod te verbreden en ook gratis mogelijkheden aan te bieden hopen we
mindfulness meditaties voor zoveel mogelijk personen toegankelijk te maken.
Voor het hele programma tot en met juli 2021, raadpleeg de agenda!
Data voor de mindfulness training op locatie, evenals voor de meditatie groep, volgen na
19 januari.
P.s. Diegenen die afgelopen jaar al deelnamen krijgen vanzelf weer 'n ZOOM uitnodiging.
Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden via: sensus-pvs@ziggo.nl
(Geef ook altijd door als je geen uitnodiging meer wilt ontvangen.)

AGENDA 2021

Samenwerking met Mindfulness
Centrum Venray

Gezamenlijke online meditaties en stiltedagen
Laat je inspireren ;-)
Samen met mijn collega mindfulness trainer Ingrid van Straten (Mindfulness Centrum Venray)
verzorg ik 1 x per 2 maanden een online meditatie sessie.
De eerstvolgende is op zaterdag 6 maart. Tijdstip volgt nog en deelname is gratis.
Ingrid verzorgt op zondag 7 februari ook een online stiltedag.
Deze online stiltedag gaat via Zoom, je krijgt één dag van te voren de link doorgestuurd
Tijdstip 7.45 - 18.15 uur
Het programma overzicht kun je bij mij opvragen. Je kan je voor de stiltedag, via mij, of
rechtstreeks bij Ingrid aanmelden.
Kosten: € 10,- Je bent vrij om evt. een extra Dana bedrag te schenken. Dit wordt besteed
aan een goed doel
Ook in deze ingewikkelde tijden willen we graag in beweging blijven. Fysieke en mentaal.
Want bewegen inspireert!
Vanaf februari kun je bij Sensus overigens ook voor een online lidmaatschap kiezen van € 25,=
voor 3 maanden. Met diverse extra's. (zie de website). De meditatie sessie met Ingrid en de
mindfulness workshop zijn dan inbegrepen.

Website online lidmaatschap

De kracht van vrijgevigheid
Sensus, praktijk voor counseling,
coaching en training heeft niet alleen
oog voor haar kernactiviteiten, maar
voelt zich ook betrokken bij
organisaties die zich inzetten voor het
goede doel. In het bijzonder het
Nationaal MS Fonds.
Jaarlijks doneren we een bedrag aan dit fonds
Zo gaan bijvoorbeeld de opbrengsten van de mindfulness wandelingen naar dit fonds.

Stay home- de online meditatie
Misschien ook iets voor jou?
Je kan de hele maand januari kosteloos
meedoen om te ervaren hoe dat is.
Thuis vanuit je eigen woonkamer, via een live
verbinding.
Dinsdag 5 januari a.s. van 19.15-19.45 uur.
Daarna op dinsdag van 19.30-20.00 uur.
Meld je aan: sensus-pvs@ziggo.nl

Stay home meditatie

Op 5 februari is er weer een mindfulness walk!
Vrijdag 5 februari van
10.00-12.00
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.
We wandelen ruim anderhalf uur met daarbij drie stops.
(Totale afstand van de route is 6,5 km.)
P.s. Neem evt. iets te drinken mee voor onderweg.
Wij volgen altijd de richtlijnen van het RIVM. Ook t.a.v. het aantal toegestane deelnemers, op
dat moment.
Kosten: € 5,= p.p. (A.u.b. contant voldoen). Deze bijdrage gaat naar het Nationaal MS Fonds.
Aanmelden kan via: sensus-pvs@ziggo.nl

MOVEMENT INSPIRES (kort filmpje)

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.

