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Weer terug in het ritme
De scholen zijn weer begonnen en de meeste
mensen hebben hun vakantie gehad. Ik ben
weer met frisse energie begonnen en hoop je
gauw weer te mogen ontmoeten.
Onze vakantie was een klein avontuur ging
anders dan gepland. We kregen pech met het
voertuig, waardoor we ons reisdoel hebben
veranderd naar Duitsland. We moesten ineens
flexibel meebewegen dat hebben we gedaan.
Het flexibel meebewegen heeft er voor
gezorgd dat we toch een fijne vakantie hebben
gehad en met een echt vakantiegevoel zijn
thuisgekomen. Gelukkig ging dit alles buiten
de gezondheid om. Het was een mooie levensles die gericht was op geduld en flexibiliteit.
Met frisse energie presenteer ik jullie mijn planning voor komend seizoen met onder andere de
workshop ‘Kennismaken met de energie van edelstenen’ op 27 oktober en de workshop ‘Jouw
Persoonlijke Edelsteen’ op 1 december. Ook kun je mij weer regelmatig ontmoeten op Ladiesnights
en Spirituele beurzen in de regio. De eerste Ladiesnight XXL in Joure is gepland op 13 september.
Meer hierover verderop in deze nieuwsbrief en op mijn website. Kijk voor alle actuele datums en
tijden op de agenda op mijn website.
Met de start van het nieuwe seizoen zijn ook de openingstijden gewijzigd. Voortaan ben ik naast de
gebruikelijke avonden, ook op vrijdag en zaterdag overdag beschikbaar. Bel, app of mail gerust voor
een afspraak.
Ben je benieuwd naar wat ik voor jou kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op voor meer
informatie en voor het maken van een afspraak.

Ladiesnight XXL te Joure op 13 september
Op 13 september sta ik op de Ladiesnight XXL in zalencentrum ’t Haske te Joure. De openingstijden
zijn van 19.00 tot 22.00 uur en voor de eerste 50 ladies is er een goodiebag. De entree is 2,50 euro,
dit is inclusief koffie of thee. Op deze avond kunt je op je gemak verschillende lokale ondernemers
ontmoeten en kennismaken met hun producten en diensten. Bij mij kun je terecht voor een korte
sessie Sensi-therapie of Quantum Touch. Zie ik je daar?
Voor meer evenementen van Praktijk Fetje, zie mijn agenda.

Workshop Kennismaken met de Energie van
Edelstenen
Op 27 oktober geef ik de nieuwe workshop ‘Kennismaken met de Energie van Edelstenen’. Wil je
weten hoe de energie van edelstenen aanvoelt en hoe je ze verzorgt? Dan is deze workshop precies
iet voor jou!
In een kleine groep van maximaal 4 personen, laat ik je de energie voelen en ga ik meer vertellen
over de helende werking.
Wil je meer weten, kijk dan op de website of neem vrijblijvend contact met mij op. Je kunt je
aanmelden via info@fetje.nl
Je bent van harte welkom.

Workshop Jouw persoonlijke edelsteen
Op 1 december geef ik weer een workshop ‘Jouw Persoonlijke Edelsteen’. Ik ga in een kleine groep
vertellen over de helende werking van edelstenen en aan het eind van de workshop is er ruimte om
te testen welke edelsteen de ‘perfect match’ is voor jou!
Om het persoonlijk te houden, is er plaats voor maximaal 4 personen.
Reactie van een van de deelnemers: ‘Een echte aanrader!’
Wil je meer weten, kijk dan op de website of neem vrijblijvend contact met mij op. Je kunt je
aanmelden via info@fetje.nl
Je bent van harte welkom.

Steen van de maand
Steen van de maand september is Regenboogfluoriet.
Regenboogfluoriet ontslakt en reinigt het lichaam. Beschermt de aderen
voor bezinksel en verkalkingen. Regenboogfluoriet verstevigt de tanden
en help bij ontstekingen, griep, longen en virusinfectie. Ga naar de
website voor meer informatie en contact.

Agenda
Je kunt mij regelmatig ontmoeten op een Spirituele Wellness beurs of Ladies Night waar ik korte
consulten geef. Kijk op de agenda op mijn website voor de meest recente informatie over datums en
locaties. Of like mij op Facebook, dan blijf je op de hoogte.
Zie ik je daar?

Gewijzigde openingstijden
Dinsdag- tot en met donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur
Vrijdag van 09.00 – 21.00 uur en zaterdag van 09.00 – 13.00 uur!
Behandeling is alleen op afspraak.
Bel, sms of mail gerust en vraag naar de mogelijkheden. Kijk ook op www.fetje.nl

Warme groet,
Fetje
Praktijk Fetje
T: 06-1997 1000 | E: info@fetje.nl | www.fetje.nl
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