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Lieve mooie V.I.P.,  

De zomer is nu echt voorbij, het weer wordt kouder en guur. Het is dan vaak 
ook lastiger om de deur uit te gaan, en vol te houden. Maar dat kun je! Dat lukt! 
En misschien mis je een keer een lesje, maar de drempel is nooit te hoog om weer te gaan! 
Zou je weer eens willen praten over Vipz? Op een verjaardag of  in de supermarkt?  
We willen zo graag voldoende leden behouden om te blijven bestaan. Ook voor mannen zijn er lessen, 
verderop in de nieuwsbrief  lees je daar meer over. 

De komende maanden staan er weer leuke en bijzondere Workshops en Cursussen op het programma. 
Regelmatig organiseren we KlankMeditatie avonden, maar ook de 'Lekker slapen'-workshop, de 'Rugpijn de 
baas'-workshop, de Mindfulness Cursus, 'Orthomoleculaire voeding-workshop', de swingende Salsa Cursus 
en nog veel meer interessante unieke Workshops staan gepland. Deze worden meestal gegeven op donderdag- 
vrijdagavond of  zondag. Alle Workshops en Cursussen zijn toegankelijk zowel voor leden als voor niet-leden. 

Binnenkort, op donderdag 31 okt. start de Cursus Energie Healing.  
Na Reiki Master en Sjamanisme ben ik nooit gestopt met leren en ontwikkelen. Ik investeer veel in 
opleidingen vanuit de hele wereld, om zo steeds meer te weten en die kennis te kunnen overdragen. Ons 
lichaam is zo complex, maar ook zo simpel. En steeds meer mensen mag ik helpen naar een waardevoller 
leven. Ik heb mijn Master gehaald in Energie Healing voor mensen, en ben nu bezig met de opleiding voor 
dieren. Uiteraard geef  ik ook deze kennis door dmv Workshops in de toekomst. Een korte uitleg over Energie 
Healing: Door het veranderen en optimaliseren van de Energie stromen in je lichaam wordt het lichaam 
aangezet tot herstel. Tot op celniveau werkt Energie door, en het wordt daarom ook Energie Medicijn 
genoemd, vanwege de helende werking. Zweverig? Totaal niet. In deze wereld, zo ver van de Natuur 
vandaan, kun je je voorstellen dat we erg beïnvloed worden door straling, vervuiling, negativiteit en 
overmatige stress en spanning. In je lichaam zorgt dit voor onbalans, met ziekte als gevolg. Burn-out, 
hoofdpijn, fibromyalgie, allergieën, circulatie- en huidproblemen zijn vaak de eerste kenmerken, net als 
futloosheid of  onrust in je hoofd. Uiteindelijk gaan we naar de dokter voor een pilletje, maar de oorzaak 
wordt zelden aangepakt. Voeding, beweging, rust én je (Energie) systeem in orde brengen zorgt wel voor een 
gerichte aanpak. Luister jij wel eens écht naar je lichaam? Het vertelt je namelijk precies waar je niet tegen 
kunt, of  wat je juist nodig hebt! (bv welke vitaminen). Je leert dit in de cursus. Om zo optimaal mogelijk te 
leven zijn er vele wegen die je kunt bewandelen, blijf  nuchter en kies wat bij jou past. Genieten, lekker 
sporten, Yoga en je levensstijl zo stressvrij mogelijk houden zijn al perfect. Maar wil je verder kijken, jezelf  
leren kennen en behandelen, dan ben je hartelijk welkom bij deze bijzondere Cursus. Je ontvangt een 
certificaat voor Zelfbehandeling na afloop. Mocht je interesse hebben in Energie Healing voor dieren is het 
aan te raden deze Cursus eerst te volgen.  

Sport! Onze Monica en Michelle geven nu hun vaste lessen, en ze staan te knallen!  
Monica is er voor je bij Shape, Xfit en Bipz. Ook geeft ze personal training.  
Michelle geeft 7 minutes en Xfit op zaterdagochtend, zo begint je weekend pas écht goed. 
Wist je dat Xfit onze top calorie verbrander is..? Een circuit training bomvol kracht en uithoudingsvermogen, 
het is een 'small group' training waarbij persoonlijke aandacht voorop staat. Voor dames én heren die 
effectief  willen trainen. Bipz is voor je benen en billen, en 7 minutes een 'eigen lichaamsgewicht' training.  
Nieuw is Total Body, een workout zonder pasjes met alleen kracht oefeningen en veel techniek.  
En PowerYoga, een krachtige Yoga vorm waarbij de nadruk ligt op spiercontrole en ademhaling.  
Ook zeer geschikt voor mannen!  

Er is één les waarbij het altijd zomervakantie is, en dat is natuurlijk onze VipZumba! Zo leuk dat iedereen nu 
vrolijke kleuren draagt naar deze les, iedere week een zomers feestje!  

Vipz biedt enorm veel (verschillende) groepslessen en activiteiten. Vipz is er voor jou! 

Namaste en sportieve groet,  
Femke van Vipz


