Verrijk je leven
met Reiki!
Wil je weer lekker in je vel zitten en klachten als stress, oververmoeidheid, angsten
of lichamelijke klachten eindelijk eens
vaarwel zeggen? Denk dan eens aan Reiki!
Jouw klachten komen waarschijnlijk doordat er
een energiestroom in je lichaam geblokkeerd
is geraakt. Reiki, een Japanse behandelmethode, kan helpen om de energie weer te laten
stromen. Mirjam Kloppenburg volgde de curus
Reiki-I en Reiki-II en is nu 'Reiki Master'. Zij
brengt graag haar inzichten en vaardigheden
over op anderen, via de Reiki-cursussen die zij
geeft. Op die manier kun je zelf het zelfgenezingsproces van je lichaam activeren door
Reiki-energie. De cursussen hebben écht nut,
weet Mirjam uit eigen ervaring. 'Dankzij de
cursussen kan ik mijzelf behandelen. Zo ben
ik al jaren van mijn slaapproblemen af.
Ook kamp ik sinds mijn zestiende met

nierproblemen, waardoor ik een tijd lang
permanent antibiotica moest nemen. Na het
behalen van de Reiki-II cursus vergat ik een
tijdje mijn antibiotica. Maar ik had nergens last
van! Pas later realiseerde ik dat het door de
cursussen kwam... Tot op de dag van vandaag
heb ik geen antibiotica meer hoeven slikken.'
In haar Reiki Center geeft Mirjam Reiki-I en -II
cursussen. Het grootste deel van de cursisten
heeft een slaapprobleem. Behalve veel

positieve berichten dat zij nu heerlijk kunnen
doorslapen en uitgerust wakker worden, hoort
Mirjam opmerkingen als 'Wat is dit mooi en een
verrijking van mijn leven' en wat 'Het móóiste
cadeau dat ik mijzelf ooit heb mij gegeven!'
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Stralend het nieuwe jaar in!
Jouw mooie voornemen voor 2018? 'Dit
jaar ga ik beter voor mezelf en mijn
lichaam zorgen. Omdat ik om mezelf geef
en dat verdien!'
Veel goede voornemens ontstaan door het
gevoel dat je 'niet goed genoeg' bent. Je
wilt bijvoorbeeld afvallen, omdat je nu niet
tevreden bent met jezelf en je lijf. Door deze
ontevredenheid ga je niet lekker in vel zitten.
Formuleer je met meer zelfliefde je voornemens, dan zijn deze makkelijker te bereiken!
Bij 'goed voor je jezelf en je lichaam zorgen'
hoort méér dan alleen gezond eten en
bewegen. Door jezelf een (regelmatig) bezoek
aan de schoonheidsspecialiste te gunnen, sla
je twee vliegen in één klap. Je komt heerlijk
tot ontspanning, en je kunt je héle lijf laten
vertroetelen en verzorgen. Bij Sandra van
SanSalon kun je kiezen voor een heerlijke
gezichtsbehandeling, in combinatie met een
pedicure. Sandra vertelt: 'Na een uitgebreide
analyse van je huid begint de behandeling van
jouw keuze. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor
de klassieke of complete gezichtsbehandeling,
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met onder andere een uitgebreide reiniging,
het verwijderen van oneffenheden en een
heerlijke massage. Of wat dacht je van de
'Royal Jelly' behandeling die de vochtbalans
van je huid herstelt en fijne rimpeltjes vermindert? Tot slot zijn je voeten en nagels aan de
beurt: deze worden gedesinfecteerd en bijgewerkt,
en eventuele problemen
worden aangepakt. Na je
treatment in mijn salon
ben je volledig tot rust
gekomen en voelt je lijf
weer fris en zacht aan.
Je zult stralend weer naar
buiten gaan!'

'Ik zeg maar altijd zo: als je lekker
in je vel zit, straal je dat ook uit!'
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