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!! Vanaf woensdag 16 november 2022 is ‘De Winkel van Sattva 
Elke woensdag open van 14.00 – 17.00 uur!! 

 
In de praktijk van Sattva heb ik altijd al een winkeltje gehad en daarnaast is het online mogelijk de 

Cosmic Light Energy™ producten te bestellen. 

Maar het assortiment breidt uit en dat is dus precies de reden om één middag per week 

‘De Winkel’ van Sattva open te stellen. 

Nog 1 week te gaan en steeds meer producten vinden hun plekje in ‘De Winkel’. 

Het is genieten om al die fijne spullen door je handen te laten gaan en met liefde een plekje te geven, 

in de wetenschap dat ze stuk voor stuk iemand iets mogen gaan brengen. 

 

Wat vind je onder andere in ‘De Winkel’: 

* Kristallen (hangers, knuffel- en handstenen, ruwe stukken) 

* Cosmic Light Energy™ Frequecies en Combinatiefrequencies 

* Een klein assortiment boeken en uiteraard het boek ‘Over levens …’ 

* Etherische oliën en sprays van Chi 

* Inspirerende (inzicht)kaartjes 

* pendels … en meer 



Dus heb je iets nodigs of zoek je iets leuks, inspirerend voor jezelf of om cadeau te geven. 

Wil je een keer komen ‘rondneuzen’ en de sfeer proeven. 

Of wil je informatie over cursussen, workshops, trainingen, de opleidingen of therapie/coaching. 

Je bent van harte welkom op woensdagmiddag! 

Bestellen kan natuurlijk ook en ook telefonisch zijn we bereikbaar voor informatie.  

 

 

In licht en liefde van hart tot hart, 

Janet Reuvekamp 

 

 
 
 

PROGRAMMA 
 

In de afgelopen maand zijn verschillende Cosmic Light Energy™ trainingsdagen gegeven en is er zelfs een zeer 

geslaagde Energy-middag in Meijendel geweest.  

 

Op dit moment zijn we druk bezig met het programma vanaf januari 2022. 

Zodra trainingen, cursussen, spirituele transformatiedagen en workshops bekend zijn worden deze op de betreffende 

site geplaats. 

 

Tot het einde van het jaar staat het volgende op de planning: 

 

 

Spirituele Transformatiedag 'Op weg naar 2023' 

 

In december, de laatste maand van het jaar, is er de Spirituele Transformatiedag 'Op weg naar 2023' die in het teken 

staat van afronden van het lopende jaar en een aanzet maken voor het komende jaar. 

 

Zo in de laatste maand van het jaar is het een goed moment om terug te blikken en vooruit te kijken. Wat laat je achter 

in 2022. Waar wil je op richten en wat wil je manifesteren in 2023. 

Ritueel sluit je het jaar af en maak je je klaar voor het komende jaar, zodat je van 2023 echt jouw jaar maakt waarin je je 

doelen bereikt, deze verder vormgeeft of nieuwe doelen neerzet. Dit is dan ook wat tijdens deze dag centraal staat. Er 

wordt onder meer gebruik gemaakt van ritueelwerk, (visualisatie)oefeningen, je jaargetal en kaarten. 

 

Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om mee te doen met deze bijzondere dag die in het teken staan van afronden 

van het lopende jaar en een aanzet maken voor het komende jaar! 

 

Datum: vrijdag 16 december 2022 

Er zijn al aanmeldingen en vol = vol, dus zorg dat je er snel bij bent! 

 

Alle informatie/aanmelden 

 

 

Oefenochtend Cosmic Light Energy™ 

https://cosmiclight.nl/academy/trainingen/spirituele-transformatiedagen/spirituele-transformatiedag-op-weg-naar-2023/


 

Dit zijn Energy-ochtenden waaraan je kunt deelnemen nadat je de cursus Cosmic Light Energy™ – Basis hebt gevolgd. 

 

De Energy-ochtend staat in het teken van: 

• ontmoeten van gelijkgezinden; 

• geven en ontvangen: actief aan de slag Cosmic Light Energy™ met (onderling) oefenen met behandelingen of 

specifieke technieken; 

• het stellen van vragen; 

• het uitwisselen van (persoonlijke) ervaringen opgedaan tijdens het werken met de Cosmic Light Energy™ én 

van bewustwordingsprocessen; 

• nadere uitleg over de voortgang en ontwikkelingen op spiritueel/bewustwordingsvlak m.b.t. het Cosmic Light en 

van de planeet; 

• dat waar verder behoefte aan is. 

Uiteraard ondersteund met de kaarten. 

 

Datum: zondagochtend 11 december 2022 

 

Alle informatie/aanmelden 

 

 

 

VOLG ONS OP FACEBOOK of INSTAGRAM 

Wil je direct op de hoogte gehouden worden van de nieuwste informatie en onder meer de oneliners en 

Inspirals meekrijgen …. 

Like + Volg ons dan op Facebook of op Instagram. 

 

                                                             
 Sattva Full Circle Instituut Cosmic Light Energy 

 

 

Tik op Instagram in: cosmic_light_energy en volg 

 

 www.fullcircle-instituut.nl  www.sattva.nl  www.cosmiclight.nl 

Zuidwijkstraat 78A    2729 KE  Zoetermeer    T: 06 - 21 580 980 
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https://cosmiclight.nl/academy/trainingen/cursussen-cosmic-light-energy/cosmic-light-energy-energy-avonden-ochtenden/
http://www.fullcircle-instituut.nl/
http://www.sattva.nl/
http://www.cosmiclight.nl/
https://www.facebook.com/#!/SattvaCentrumVoorPersoonlijkeGroeiEnBewustwording
https://www.facebook.com/FullCircleInstituut
https://www.facebook.com/#!/SattvaCentrumVoorPersoonlijkeGroeiEnBewustwording


 

Via E-nieuws wordt je op de hoogte gehouden van het laatste nieuws van Full Circle Instituut en Sattva 

en daarmee ook over de startende (extra) cursussen, workshops en intensives. 

Mocht je E-nieuws niet meer willen ontvangen, stuur dan een e-mail met in het onderwerp 'uitschrijven e-nieuws' 

om je uit het mailbestand te laten halen. Je ontvangt hierover een bevestiging. 

 

 

 


