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Transformatiespel

Praktijk Lumen

Met behulp van het
transformatiespel krijg je op een
speelse manier inzicht in jouw
vraagstuk. Terwijl het spel
vordert, krijg je inzichten in je
mogelijkheden en je eigen
belemmeringen.

Je speelt het spel met 3 of 4
personen. Je kunt aansluiten bij een
groep of zelf een groep aandragen.
Zodra er voldoende deelnemers zijn,
kan het spel gespeeld worden.
Het delen van ervaringen en
gevoelens vormt een belangrijk
onderdeel van de transformatie.
Het transformatiespel duurt een hele
dag.

Wil je meer weten of een
afspraak maken, bel of
mail me dan gerust.

Herenlaan 162
5708 ZS Helmond
T: 06 – 45 29 24 95
E: info@praktijk-lumen.nl
www.praktijk-lumen.nl
KvK nummer 58508759
VBAG Licentie 2140102

Nicolle Moonen
Natuurgeneeskundig therapeut

Workshops, Cursus en Transformatiespel

Praktijk voor:








Natuurgeneeskundige therapie
Chakra- en Aura-healing
Neuro Emotionele Integratie/NEI
Bloesemtherapie
Spirituele workshops
Het Transformatiespel™
Ontspanningsmassage

Praktijk voor
energetische
natuurgeneeskundige
therapie

Telefoon: 06-45292495
www.praktijk-lumen.nl

Persoonlijke groei

Bewustwording
Workshops
Ik heb een aantal workshops
ontwikkeld om je spiritualiteit te
ontdekken en verder te ontwikkelen.

E.E.N.®-therapeut
Mijn naam is Nicolle Moonen.
Ik ben eclectisch* energetisch
natuurgeneeskundig therapeut.
Je kunt bij mij terecht voor de meest
uiteenlopende klachten en
levensvragen.

Uitgangspunt van mijn therapie is het
op natuurlijke wijze stimuleren van
het zelfgenezend vermogen van het
lichaam. Want het lichaam is
uitstekend in staat om zichzelf te
genezen. Het heeft alleen af en toe
een zetje nodig!
* Eclectisch betekent het beste halen
uit alle natuurgeneeswijzen en er de
eenheid van zien.

De workshops zijn vooral bedoeld
om te voelen en te ervaren, om zo
dichter bij jouw kern te komen. De
nadruk ligt meer op doen en niet zo
zeer op kennis vergaren. Groeien
door inzicht en bewustwording.

Intuïtie en spiritualiteit
Door middel van speelse oefeningen
en meditatie kom je dichter bij je
intuïtie. Je leert te luisteren en te
vertrouwen op je innerlijke stem. Je
leert om contact te leggen met je
gids en dit toe te passen op jezelf.
Daardoor sta je zekerder en relaxter
in het leven.
Oefenen met je mediumschap
In deze workshop werk je nog meer
samen met je gids en je innerlijke
leiding. Je leert boodschappen te
ontvangen, voor jezelf of een ander.
De boodschappen zijn altijd
leerzaam en positief van aard.

Transformatie
Chakra's
Je leert over de 7 hoofdchakra’s.
Je ontdekt welke levensthema’s
bij elk chakra horen. Ook ervaar
je hoe de energie in je eigen
chakra’s is en leer je deze in
balans te brengen.

Meditatie, Licht en Healing
Mediteren en behandelingen
staat in deze workshop. We
gaan samen een aantal healing
methoden verkennen. Je leert
stap voor stap hoe je jezelf en
anderen kunt behandelen!

Cursus Kaartleggen
In de workshop leer je hoe je de
kaarten van Mlle Lenormand
kunt interpreteren. Je leert een
aantal methoden om de kaarten
te leggen. Je begint heel
eenvoudig waarna het aantal
kaarten in een kaartlegging
steeds meer wordt uitgebreid.
Op het einde ben je in staat om
alle 36 kaarten te interpreteren.

