Zaterdag 16 september 2017

ENERGIEPROEVERIJ
De ENERGIEPROEVERIJ is een jaarlijks evenement waarbij je (gratis en vrijblijvend) kunt proeven
van, en kennismaken met, diverse activiteiten gericht op het versterken van je (levens)energie.
Dit jaar vindt het evenement plaats op zaterdag 16 september.
Locatie: Koaibosk 3, 8407 ED Tijnje/Terwispel. Je bent welkom tussen 10.30 – 17.00 uur.

DOORLOPENDE ACTIVITEITEN
•
Zelfhelingmeditatie
•
Tenen analyse
•
Voetreflexzonetherapie
•
Reflex testen
•
Frequentiekleden en kristallen
•
Labyrint
•
Vuurplaats
•
Je eigen Zon tekenen
•
Creatieve activiteiten voor kinderen
en volwassenen

LEZINGEN/VERHALEN vanaf 11 uur
•
Kun je voorspellen met astrologie
•
Kindercoach verteld.
•
Geschiedenis, betekenis van het
Labyrint

TIJDGEBONDEN (GROEPS)ACTIVITEITEN
•
Mindfulness
•
Leren ontspannen met meditatie
•
Op weg naar innerlijk meesterschap
•
QiGong
•
Kies voor jezelf, stap uit je keurslijf
•
Klankschaalconcert

•
•
•

Bodemgezondheid
Anders kijken naar uitdagingen
Tenen analyseren

Tevens zijn er stands met informatie; en zijn er diverse producten te koop zoals Do-Terra
etherische oliën en producten uit de inspiratiewinkel.
De Tynster Thee Tuin verzorgt ook dit jaar weer lekkere hapjes en drankjes (niet gratis).

WWW.BEWUSTHEERENVEEN.NL

Je kunt een mini-behandeling Reiki, voetreflex, rug/schouder/nek massage
krijgen om te ervaren wat dit voor je kan doen. Of neem deel aan een
groepsactiviteit.

STARTTIJDEN SESSIES

De inwendige mens kan verzorgd worden met de lekkere hapjes en
drankjes van de Tynster Thee Tuin, tegen vergoeding.

TIJDEN
ZOLDER
Daarnaast zijn
diverse producten te koop zoals
sieraden, klankschalen,
windgongs, wierook, sjaals en edelstenen.
Volg ons op

www.facebook.com/energieproeverij
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Contact: 06-543 245 37 Koaibosk 3 8407ED Tijnje
Bewust Heerenveen
Koaibosk 3
8407 ED Tijnje/Terwispel
06 54 32 45 37

Bewust Heerenveen is hét platform voor iedereen die zich inzet
voor duurzaam, gezond en plezierig (samen)leven in Heerenveen en
omliggende plaatsen.

