
 

Lieve Sterke vrouw!  

 

Goed nieuws, want het is besloten: onze  

Samenkomst   

“Sterke vrouwen kunnen simpelweg 

alleen maar winnen”  

wordt nieuw leven ingeblazen!  

 

 

 

Op vrijdag 17 juni wijden wij een avond aan ons vrouwen.  

Start 19 uur, afsluiting circa 22 uur, locatie Ninasium Millen. 

 
Welkom bij een prachtig, ongedwongen ont -moeten met een serieuze, 
wijze ondertoon. Comfortabele kleding is prettig want we zitten vooral 
op de grond op kussens! 
 
Als thema van deze avond is gekozen:     Samen beter, beter samen!   
We praten over wat ons bezighoudt, rondom het thema gezondheid van 
lichaam en geest. Naast interactie en samen - Zijn, is er op veler 
verzoek gelegenheid om de bij Ninasium verzamelde diensten en 
producten diepgaander te leren kennen.         Doe er je voordeel mee!  

 
Een hapje en een drankje op verantwoorde wijze, is ingegrepen!   Mooi 
van dit seizoen, deels al uit eigen bio –moestuin. 

Ik verheug me erop je te mogen ontvangen. Wil je aan deze bijzondere 
avond deelhebben, meld je dan alsjeblieft bij voorkeur tot 14 juni aan.                                    



Thema uitleg: Iedereen kan te maken krijgen met een combinatie van 
lichamelijke en psychische klachten. Het kan daarbij gaan om 
lichamelijke, onvoldoende verklaarde klachten. Of om wel verklaarde 
lichamelijke klachten, in combinatie met eveneens aanwezige 
psychische problemen. 

Een goede behandeling vereist deskundigheid van zowel lichamelijke 
klachten en ziekten als van psychische strubbelingen. Een 
gecombineerde aanpak biedt dan meerwaarde. Deze avond stelt 
Ninasium mooie producten voor die helpen en is er gelegenheid om te 
onderzoeken welke paden er te bewandelen zijn. We kunnen delen in 
elkaars ervaringen in het medische circuit en zoeken naar 
alternatieve mogelijkheden, op maat gesneden en non-invasief.  

 

Uiteraard zijn introducées van harte welkom. Weet dat deelname je 
alleen betrokkenheid kost. Maar voel je in het kader van 
Betekeniseconomie dat je bij wilt dragen aan de kosten, dan is dat erg 
fijn! Laat je creativiteit gerust de vrije loop   of stop in het potje wat 
jij deze avond waard vindt.  

Namasté! 

 


