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Zomer 2016
Beste lezer,
De zomer is aangebroken en ook de tijd om oude zaken los te laten en met beide benen in
het hier en nu te staan en vanuit je hart je toekomst in te lopen.
Er is veel gaande in de wereld, de financiën, het weer en ook in de politiek. Des te meer zaak
om je basis stevig te houden door je huis en lichaam goed te verzorgen, je financiën stabiel te
houden en met liefde om te gaan met de mensen om je heen. Als wij dit met zijn allen doen
zal zo in het klein, uitstralen naar groter licht. Vanuit ons hart wensen wij iedereen een
stralende zomer toe.

Spiritueel Weekend 2016
Vrijdag 27 mei tot en met 29 mei
organiseerden wij weer het "Spirituele
weekend". Een weekend in het teken
van rust en licht. Wij konden weer, op
een prachtige locatie, volop genieten
van meditaties, behandelingen en
workshops. Uiteraard was er ook
voldoende ruimte om te ontspannen.
Via deze weg willen wij alle
deelnemers nogmaals bedanken voor
hun inzet en energie. Op naar het volgende "Spirituele Weekend"!

Persoonlijkheidsprofielen volgens MBTI
De Myers-Briggs Type Indicator is een instrument om een psychologische typering te kunnen
geven aan de verkregen karakterschets van de deelnemer. Het maakt de deelnemer ervan
bewust dat ogenschijnlijk toevallige variaties in het gedrag eigenlijk vrij geordend en
consistent zijn. Het gedachtegoed achter de test is dat karakterverschillen voortkomen uit
gewortelde variatie in de manier waarop personen de wereld om zich heen ervaren en
beoordelen. Als er systematische verschillen bestaan in hoe mensen de wereld ervaren en
beoordelen, is het logisch te concluderen dat deze mensen ook verschillen in hun interesses,
reacties, normen & waarden, motivatie en krachtige of minder krachtige eigenschappen. Dit
bewustzijn stelt iemand in staat om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op allerlei
klantgerichte, collegiale en persoonlijke situaties.
De MBTI test levert een zeer uitgebreid beeld van de persoon en zijn persoonlijke
voorkeuren. Men zal inzicht verkrijgen in zaken als:
Op welke wijze doe jij energie op?
Hoe neem je bij voorkeur informatie op?
Op welke manier neem je bij voorkeur beslissingen?
Hoe ben je verbonden met de wereld om je heen?
In totaal zijn 8 letters te onderscheiden die elk een bepaalde ‘lading’ vertegenwoordigt. Het is
de combinatie van die letters waarmee je totaal 16 persoonlijkheidstypes kunt onderscheiden
Meer informatie over MBTI of zelf een MBTI test doen? Neem contact op met psycholoog
K.B. van Zanten via psycholoogvanzanten.nl

Aankomende activiteiten
Wat is er de komende tijd te doen? Hieronder een overzicht:
7 september 20:00 - 21:30, start van de chakra meditaties. Totaal 6 avonden. Locatie: Nimis
in Bussum. Ontdek tijdens deze training hoe je spirituele balans en optimale gezondheid kunt
creëren door contact te maken met de zeven basis chakra’s. Door in meditatie naar de
chakra's te gaan, worden ze verder geopend, gezuiverd en verbonden met elkaar. Er wordt
naar de chakra’s toegeademd. Ze kunnen dan ruimer, helderder en bewuster gemaakt
worden. Inschrijven kan hier
17 september 10:30 - 16:30, Leer je aura schoonmaken. Locatie: Nimis in
Bussum. Workshop van 1 dag waarin je o.a. leert je aura op een bewuste manier schoon te
maken zodat je je energie weer optimaal kunt gebruiken .Inschrijven kan binnenkort via Nimis
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