Nieuwsbrief oktober 2016

Lieve allemaal
Het is herfst en de houtjes liggen klaar om de kachel aan te maken. Zo voelt het ook
met onze plannen voor ORKA’s Circle. Vol vertrouwen zijn we nog steeds in
afwachting van het startsein wanneer we daadwerkelijk kunnen gaan beginnen op het
grote landgoed. In de tussentijd is er veel gebeurd en is het hoog tijd voor deze
nieuwsbrief.
De praktijk aan de Sterrenboslaan is na 10
liefdevolle jaren en prachtige ontwikkelingen
verruild voor een nieuwe werkplek. In
afwachting van ORKA’s Circle ben ik
neergestreken op een klein landgoed in de
omgeving van Woudenberg en daar ben ik
weer volop aan het werk.

In de planning: nieuw boek afmaken, Engelse vertaling
Monster&Mo afronden, nieuwe opleiding Vrij Eten Coach starten
en natuurlijk weer open voor sessies!

We hebben
onze draai
gevonden!

Ik hoop jullie hier binnenkort te mogen ontvangen.

Nieuwe ORKA’s sessiedagen met Monique
Vanaf november gaan we weer een keer per maand een Vrij Eten/Vrij Leven sessiedag
houden. De eerste keer is op zaterdag 5 november.
Je kunt een enkele, een aantal of alle keren meedoen. De ORKA’s sessiedagen vinden
vooralsnog plaats op het landgoed waar Monique nu werkt. Aanvang 10 uur, afsluiting
17 uur.
De prijs is €75 per persoon incl. btw en een lunch en lekkers. Er is plek voor maximaal
20 deelnemers per sessiedag, dus meld je snel aan: christiane@moniquerosier.com
Je plek is verzekerd op het moment dat je het bedrag van €75 hebt overgemaakt naar
rekeningnummer NL89INGB0006833038 t.n.v. M F Rosier. Van tevoren meerdere
keren inboeken (plus vooruit betalen) kan natuurlijk ook.

Maar… vooruitlopend hierop is er op aanstaande zondag 9 oktober…
Bijeenkomst op Monique’s nieuwe werkplek

DEELAVONDEN IN GRONINGEN
Ik ben Liesbeth, 25 jaar en woon in Groningen.
Sommigen van jullie kennen mij misschien van de Mo&Co app groep.
Bijna vier jaar geleden ben ik voor het eerst naar Monique gegaan voor mijn
eetverslaving.
Vrij van mijn eetverslaving begin ik in november aan de Vrij Eten coach opleiding van
Monique en ben ik tegelijkertijd druk bezig om mijn eigen praktijk op te starten.
Tot die tijd lijkt het mij heel fijn en leerzaam om ‘deelavonden’ te houden in Groningen.
Kracht van het delen
Een gezellig avond waarin je helemaal niets hoeft te doen. Je mag er gewoon zijn;
zitten en luisteren, maar ook delen.
Door het delen kunnen we herkenning vinden en tegelijkertijd verbinding maken met
de ander en onszelf.
Vaak werk ik met een thema per avond.
Eén keer per maand in Groningen
Bijdrage € 10,-Data: 25 oktober, 22 november en 13 december
Tijdstip: 19.30-22.00 uur
Aanmelden: lrozema91@gmail.com 0643990995

START NIEUW E OPLEIDING:
ORKA’s Circle VRIJ ETEN COACH
In november 2016 start de nieuwe opleiding tot Vrij
Eten coach. In 2012 hebben cliënten die zich door
Monique Rosier hebben laten coachen een jaar lang
hieraan deelgenomen.
Voor degenen die aan deze opleiding meedoen, is er
straks gelegenheid om vanuit het platform van ORKA’s
Circle het vrije eten weer door te geven aan anderen
waardoor we een nog groter bereik kunnen realiseren.
Voel jij ook de behoefte om de vrijheid die je hebt
verworven door te geven aan anderen? Dan biedt deze
opleiding de mogelijkheid om jezelf verder te
ontwikkelen en daarna anderen op deze manier te gaan ondersteunen. Samen te delen
en te helen; een jaar tijd om sterker, wijzer, liefdevoller en heler te worden. Een
onderzoek naar hoe jezelf en anderen te 'voeden' en te sterken zodat je intuïtief
vaardiger wordt.
ONS MOTTO BLIJFT: DELEN IS HELEN!
Het uitgangspunt voor de opleiding die nu van start gaat, is om een jaar lang een keer
per maand op zaterdag samen te komen. Monique zal zelf het grootste deel van de
dagen verzorgen, ook zullen er gastdocenten worden uitgenodigd om jullie vanuit hun
eigen vakgebied te inspireren.
Dit is een doorlopende opleiding waar alle niveaus in ontwikkeling welkom zijn. Dus
ook degenen die de vorige opleiding hebben gevolgd. Zo blijf je je door-ontwikkelen!
Twijfel je of je ‘vrij genoeg’ bent om deze opleiding te starten, neem dan even contact
op met Monique om te overleggen.
De training wordt 15x één keer per maand op zaterdag gegeven. De data houden
rekening met alle schoolvakanties en zoveel mogelijk met feestdagen.
Data (onder voorbehoud):
1. 19 november 2016
2. 17 december 2016
3. 14 januari 2017
4. 11 februari 2017
5. 11 maart 2017
6. 8 april 2017
7. 13 mei 2017
8. 10 juni 2017
9. 1 juli 2017
10. 19 augustus 2017
11. 9 september 2017
12. 7 oktober 2017
13. 4 november 2017
14. 2 december 2017
15. 23 december 2017

De prijs is €175 inclusief btw per dag.
Voor de synergie in de groep is het
van belang dat de continuïteit
gewaarborgd is. Als je je inschrijft, is
dit dus voor de gehele training. Het is
de bedoeling dat je vooraf betaalt. Dat
kan in één keer (€2.625) of per maand
(€398).

Veel liefs,
Monique & Christiane
healing@moniquerosier.com
christiane@moniquerosier.com

