Sensus, simply in the moment!

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief mei 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!

We starten weer op locatie

VOEL JE VAN HARTE WELKOM!
Héél fijn om elkaar weer live te kunnen ontmoeten. Ik kijk er echt naar uit!
Vanaf september start ik weer met mindfulness groepstrainingen en ga ik diverse workshops
verzorgen.
Ter overbrugging, én om weer het groepsgevoel te beleven ;-), bied ik vóór de zomervakantie
alvast een 4 weekse mindfulness opfriscursus aan. Dé manier om je mindfulness vaardigheden
te onderhouden en (of opnieuw) te integreren in je dagelijks leven.
Wat gaan we onder andere doen tijdens de 4 weekse opfriscursus?
– begeleide mindfulness oefeningen,
– inquiry’ s en teachings,
– inzet van metaforen en verhalen,
– schrijfopdrachten en thuisopdrachten
– vraag en antwoord (vragen waar je een antwoord op zoekt)
En laat je verder vooral verrassen!

Mediteren:
“ Even tot stilstand komen". En je aandacht naar binnen richten. Tijd maken voor jezelf, en
stilstaan bij de vraag; "hoe zit ik erbij vandaag"? Wat voel ik nu? Welke gedachten heb ik? En
hoe voelt mijn lijf op dit moment?
Zit ik nog op de goede weg? Of wil ik verandering?
Hoe wil ik verder"? Hoe verhoud ik me tot situaties of gebeurtenissen?
Mediteren draagt bij aan meer bewustwording waardoor er keuzemomenten ontstaan en je
handelt vanuit een intentie in plaats vanuit een impuls.
In juni en juli bied ik ook 2 meditatieavonden aan. Ik verheug me erop om weer in
groepsverband te mediteren. Jij ook?
Najaar 2021:
Vanaf september gaan de trainingen en de workshops weer van start en kun je ook weer
deelnemen aan de 10 weekse meditatielessen. Diverse data zijn al bekend.

Lees verder

AGENDA 2021
Programma 2021
JUNI / JULI
.Meditatie

groep

Dinsdagavond 20.00-21.00 uur
Data: 22 en 29 juni en 13 en 20 juli

4 lessen op locatie

€ 35,=

Mindfulness opfriscursus Woensdagavond 19.30-21.30 uur
4 avonden op locatie
Data: 23 en 30 juni en 14 en 21 juli.

€ 175,=

SEPT/ OKT/ NOV
Mindfulness cursus
voor mantelzorgers
(MBSR)
8 avonden op locatie

Maandagavond: 19.30– 21.30 uur
Data: 20 en 27 sept. 4-11-18 okt. 1-8-15 nov.
Incl. het werkboek en audiobestanden.

Dinsdagavond 19.30-20.30 uur
Data: 21 en 28 sept. 5-12-19 okt.
2-9-16-23 en 30 nov.

Meditatie groep
10 lessen op locatie

€ 350,=

€ 90,=
(losse les € 9,50)

Mindfulness cursus
MBSR (Stressreductie)

Woensdagavond: 19.30– 21.30 uur
Data: 22 en 29 sept. 6-13-20 okt. 3-10-17 nov.

8 avonden op locatie

Incl. het werkboek en audiobestanden.

€ 350,=

Wij respecteren de richtlijnen van de Nederlandse overheid als het gaat om corona en
werken sowieso niet met grote groepen.

Klik voor info

Individuele afspraken op locatie
Wil je graag een persoonlijk
advies ontvangen?
Of wil je een vrijblijvende
kennismaking inplannen?
Dan kun je via onderstaande
gegevens contact met mij
opnemen. Je bent van harte
welkom!
En mocht je in aanmerking
komen voor vergoeding dan
vindt je op mijn website alle
gegevens die je nodig hebt
voor de zorgverzekeraar.
Neem altijd rechtstreeks met je eigen zorgverzekeraar contact op om te controleren óf, en zo ja,
voor welke vergoeding je in aanmerking komt.
Contactgegevens praktijk Sensus:
Psychische hulpverlening | Coaching | Mindfulness training
Adres:
Steenbakkerstraat 70 | 5981 WV PANNINGEN
Businesscentrum Leudal | Markt 6 | 6088 BP ROGGEL
E: info@sensus-pvs.nl of sensus-pvs@ziggo.nl
T: 06-13 74 75 29

Informatie voor zorgverzekeraar

De Mindful Walk
Doe mee met de Mindful Walk en
ervaar rust en ruimte in het prachtige
Leudal.
Met mindful wandelen in een mooie
omgeving fysiek en mentaal in
beweging komen. Dat klinkt goed,
nietwaar?
En dat is het ook. Het is mogelijk om
op plezierige wijze lichaam en geest
meer met elkaar in balans te
brengen.
Op vrijdag 4 juni 2021 van 9.3011.00 uur is er weer een Mindful Walk. (5 km)
Samenkomst op de parkeerplaats van St Elisabeth’s hof, Roggelseweg 56 te Haelen.
(Aanmelden verplicht.)

info en aanmelden

“Mindfulness wandelingen zijn bijzondere
belevingstochten om heerlijk tot rust te komen en te
genieten van de natuur”.

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.

