Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

TOSHO & HANS
Heb jij zin om het nieuwe jaar in te luiden met een verrassende opstelling?
Hans Pl anj e en Tosho Kooimans bieden die gelegenheid
en nodigen jou uit voor een speciale nieuwjaarsreceptie op:

zaterdag 5 januari 2019 van 12:00 - 17:00 uur in Enschede

Het thema van deze receptie:

"HET JAAR 2019 - VOORBEREIDEN OP EEN NIEUW BEGIN"
Deze bijeenkomst beoogt in de eerste plaats een ontmoeting en uitwisseling met bekenden en onbekenden bij een
hapje en drankje. Daarbij bieden wij gelegenheid deel te nemen aan een aantal activiteiten:
 een astrologische voorbeschouwing op het jaar 2019
 een opstelling over het nieuwe jaar door Hans
 een meditatie oude zaken los te laten om ruimte te creëren voor iets nieuws
 een impressie over de combinatie Opstellingen & Creatief Werk (Picasso-coaching) van Tosho
 een oefening om de focus voor het nieuwe jaar helder te krijgen
 een wandeling door het nieuwe jaar
 informatie over de activiteiten van docenten die verbonden zijn aan het centrum
Tussendoor voldoende tijd voor gesprek en uitwisseling

Verlotingen:
Aan het eind van de dag verloten we onder de aanwezigen een aantal sessies bij de verschillende docenten.
Aanmelding:
De nieuwjaarsreceptie is gratis toegankelijk, mits je je van te voren per mail aanmeldt met je naam en
telefoonnummer. Dit vanwege de voorbereiding en een maximum aantal deelnemers.
Om de kosten te dekken vragen we een vrijwillige bijdrage. We zien je graag.

De bijeenkomst is in Ruimte voor Balans, Potsweg 15 in Enschede
en wordt georganiseerd door Tosho Kooimans en Hans Planje
i.s.m. Martin Wessels - Tai Chi, Peter Rombouts - energetische therapie, Marian Prins - Tai Chi,
Cokkie Bagchus - Taiji Quigong, Wim Velthuis - Quantum Touch

Voor aanmelding:
Tosho
toshokooimans@gmail.com
Hans
info@hansplanje.nl

roots-and-wings.nl
hansplanje.nl

OPEN MIDDAGEN
Vanaf 2019 houden Hans Planje en Tosho Kooimans afwisselend in Enschede en Hengelo elke tweede
zaterdag van de maand een gratis toegankelijke op middag, waarin verdieping van een persoonlijk of
gemeenschappelijk thema centraal staat. Hiervoor bieden we een eenvoudige oefening, meditatie of
opstelling en kunnen we een actueel (astrologisch) thema beschouwen.
De eerstvolgende open middagen in 2019 zijn van 13 - 16 uur op:
9 februari
Hengelo
11 mei
Enschede
9 maart
Enschede
8 juni
Hengelo
13 april
Hengelo
13 juli
Enschede

