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Stroom straal!
In de praktijk wordt vaak gesproken over het al dan niet hebben of krijgen van energie.
Oplossingen worden gezocht in: minder hooi op je vork nemen, vroeg naar bed gaan, op
zoek gaan naar een andere baan of tijd voor jezelf nemen. Je kunt je ook bewust worden
van hoe je omgaat met je eigen energiesysteem, dan heb jij de controle en kun je daarin
ook verandering teweegbrengen.
Onze energiehuishouding bepaalt voor een
belangrijk deel je gevoel van welzijn en levenslust. Een belangrijke vraag die hierbij gesteld
kan worden is: hoe onderhoud jij je persoonlijke
energiesysteem? Door veel verschillende praktische oefeningen leer je inzicht te krijgen in hoe
je energiesysteem werkt en hoe je daar invloed
op kan krijgen. Indien je meer sturing wilt krijgen op je eigen energiesysteem, waarbij aarding
centraal staat, kies je voor energiecoaching.

Concrete voorbeelden van vragen die met
energiecoaching kunnen worden opgepakt, zijn
‘Waarom word ik zo beïnvloed door de stemming van anderen?’, ‘Waarom vind ik het lastig
om voor mezelf te kiezen?’, ‘Ik heb heel weinig
energie en ben vaak moe. Wat kan ik hieraan
doen?’ en ‘Ik voel me vaak down / depressief.
Hoe kan ik me beter gaan voelen?’.
Met name voor hoogsensitieve personen is het
prettig om meer inzicht en sturing te krijgen

op het eigen energiesysteem. Coach Irma Lucia
Koepon-Koekkoek: ‘Mijn kracht zit in het feit
dat ik in beide werelden goed kan functioneren, zowel in de zakelijke, aardse wereld als
in de energetische wereld. Eigen verantwoordelijkheid nemen en daarin integer / zuiver
handelen, zijn mijn basiswaarden en -normen.’

Praktijk Irma Lucia

Irma Lucia Koepon-Koekkoek
Boelijn 98
1319 CS Almere
06-53363137
info@irmalucia.nl
www.irmalucia.nl

Reiki helpt jou
én je hond

Zit je niet lekker in je vel of heb je last
van stress, oververmoeidheid, angsten
of lichamelijke pijn? Grote kans dat de
energiestroom in je lichaam geblokkeerd
is geraakt. Met Reiki is het mogelijk om
die energie weer te laten stromen. Reiki
is een Japanse behandelmethode, waarbij
de behandelaar via de handen energie
doorgeeft. Het woord betekent dan ook
‘universele levensenergie’.

Mirjam Kloppenburg is Reiki Master in het
traditionele Usui Reiki Systeem van Natuurlijk
Genezen en geeft zowel Reiki behandelingen
als cursussen voor mens én dier. Als professioneel hondentrimster heeft zij al veel
succesvolle Reiki-behandelingen aan haar
hondenklanten kunnen geven. Juist ook voor
honden is Reiki geschikt, omdat zij veel dichter
bij de natuur staan. Reiki bij honden kan
voor allerlei aandoeningen worden gegeven,
zoals angststoornissen, gedragsproblemen,
herstel na operatie, shock en pijnverlichting bij
chronische aandoeningen. Meestal kan worden
volstaan met 7 tot 10 behandelingen. Een hond
kan uiteraard geen Reiki leren, maar jij als baasje
wel. Ben je in het bezit van je Reiki I-certificaat,
dan is er de mogelijkheid om de unieke workshop ‘Reiki for dogs’ te volgen. Natuurlijk kun je
jouw eigen hond meenemen. Heb je nog geen
Reiki I-certificaat, dan kun je deze tweedaagse
cursus natuurlijk bij Mirjam volgen.

Goed om te weten is dat Mirjam Kloppenburg
aangesloten is bij de Reiki Ryoho Foundation,
de overkoepelende Nederlandse organisatie die
ervoor zorgt dat de kwaliteit van cursussen en
behandelingen geborgd is.
Wil je meer weten, raadpleeg dan haar website. Hierop kun je je ook aanmelden voor een
cursus of behandeling.
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