Sensus, simply in the moment!

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief december 2021
Sensus brengt samen met Mindfulness Centrum Panningen, 1 x per 2 maanden een nieuwsbrief uit.
Daarmee houden we jou op de hoogte van onze activiteiten en leuke nieuwtjes.

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

"All we have is the present moment"...

Voor we het nieuwe jaar in gaan, stuur ik je graag nog even mijn nieuwsbrief.
Allereerst om je een hele fijne jaarwisseling te wensen en een voorspoedig 2022.
Cheers!!
Daarnaast wil ik je op de hoogte brengen van onze activiteiten die in 2022 van start
gaan. Een jaar waarin we elkaar hopelijk weer snel kunnen ontmoeten. Bij voorkeur
op locatie. Maar als het echt niet anders kan weten we elkaar tegenwoordig ook
online te vinden. Inmiddels zijn we daar 'vertrouwd mee geraakt' .
Voor diegenen die tijdens de lockdown contact willen blijven houden, bied ik
kosteloos drie online meditatie bijeenkomsten aan. De eerste start morgenavond 28
december om 20.00 uur en duurt een half uur. Voor de nieuwe cursisten wellicht ook
een leuke manier om alvast kennis te maken met mindfulness.
Doe je mee? Meld je dan aan via info@sensus-pvs.nl
Je ontvangt daarna een link waarmee je kan inloggen (via ZOOM). Voel je welkom.

De mindfulness trainingen starten
in de 3e week van januari

Zou zo'n training iets voor mij zijn?
Dat is een vraag die mij vaak wordt gesteld.
Als ik eerlijk ben, ben ik nog niemand tegen gekomen die geen baat had bij de
training of meditatiecursus. Een mindfulness training is geschikt voor iedereen die
een investering wil doen in de kwaliteit van zijn of haar leven.
Voor mij heeft mindfulness een groot verschil gemaakt in mijn leven. Het heeft me
o.a. geholpen om een goede balans te houden in het dagelijkse leven, om zaken te
relativeren waar je geen invloed op hebt en om los te laten wat je achter je moet
laten.
Ook benieuwd wat mindfulness voor jou kan betekenen? Meld je aan voor een
kosteloos kennismakingsgesprek.
Als erkend en gecertificeerd Mindfulness Professional (1e categorie trainer) ben ik
aangesloten bij de VVM waardoor de meeste zorgverzekeraars mindfulness
vergoeden vanuit de aanvullende verzekering. Check dit bij jouw
zorgverzekeraar. In december kun je de aanvullende verzekering nog wijzigen.
Als je op onderstaande button klikt kom je op een pagina waar je jouw
zorgverzekering kunt invullen en zie je meteen wat de vergoeding is. (Scrol
helemaal naar beneden).

Verzekeringen die mindfulness vergoeden

De wekelijkse meditatie groep

Discipline opbrengen om dagelijks
mindfulness te beoefenen, is een koud
kunstje! Nietwaar?
Een paar jaar geleden, belden mij enkele cursisten op, met de vraag of ze
misschien konden aansluiten bij een mindfulness meditatie groep? Ze hadden
enkele maanden daarvoor bij mij een training afgerond en merkten dat ze wel een
steuntje in de rug konden gebruiken om het geleerde vast te houden.
Dagelijks, discipline opbrengen om "te gaan zitten" te midden van alles wat op je
afkomt. (zoals de bekende 'to do' lijstjes) bleek lastiger dan gedacht.
Mediteren in groepsverband maakt het makkelijker om wekelijks op een vast tijdstip
even 'tijd te nemen voor jezelf'. Om aandacht te schenken aan dat wat óm
aandacht 'vraagt'.
De meditatie cursus bestaat uit mindfulness bewegen (yoga oefeningen) en
mindfulness meditatie oefeningen. De cursus duurt 8 weken en stopt daarna
vanzelf. Opzeggen is niet nodig.
Je kan op een dinsdagavond deelnemen (vanaf 19.30 uur) of op zaterdagochtend
om 9.30 uur.
Natuurlijk ben je ook van harte welkom als je geen meditatie ervaring hebt en graag
wil ontdekken wat mindfulness inhoudt.
Voor startdata en tarieven raadpleeg de website.
(Ook deze cursus wordt soms vergoed door de zorgverzekeraar, afh. van je polis.)
Data en tarieven

De online mindfulness training
Als je liever online
deelneemt:
Dan kan dat op
maandagavond:
Data: 10 - 17 - 24 en 31
januari,
7-14-21 febr. en 7 mrt. 2022
Tijdstip: van 19.30-21.30 uur
Inclusief werkboek en
audiobestanden.
Kosten: € 390,= (vergoeding
mogelijk)

Tijd nemen voor jezelf is een keuze
Drink bijvoorbeeld af en toe eens 'mindful' een kopje koffie of thee.
Aandachtig!
Met onze zintuigen kunnen we een veelheid aan sensaties waarnemen......
Zoals het gepruttel van 't koffiezetapparaat...
... de geur van verse koffie of thee.
....de smaak van de koffie of thee
....de kleur......
....de warmte van het kopje....
Be mindful.

Meditatie in 1 minuut

Praktische informatie:
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

Praktijk Sensus Panningen

Facebook

Mindfulness Centrum Panningen

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 info@sensus-pvs.nl toe aan uw adresboek.

