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Vandaag realiseer ik me dat het een jaar geleden is dat ik
mijn eerste nieuwsbrief de deur uit deed. Wat was dit een
spannend moment. Wat ben ik dankbaar dat ik vandaag
eigenlijk eenzelfde nieuwsbrief zit te schrijven.
Wat blijft het toch mooi maar soms ook
zwaar om mama te zijn. Mama zijn is
het gaafste beroep (buiten
massagetherapeut) wat er is. Ik zie het
als mijn missie om de
gebruiksaanwijziging van de kleine man
te leren kennen en samen te schrijven.
Kleine kindjes worden groot, zo groot dat ze in alle fases
komen die we maar kunnen bedenken. Bij iedere fase laten
we al een beetje los en dat loslaten begint al van baby af aan.
Zodra ze zelf kunnen zitten hebben ze die steun in de rug al
niet meer nodig.
Zelf krijgen wij binnen 4 maanden te maken met de fase,
basisschool, wat vind ik dat ontzettend spannend. Onze
kleine man, zo groot dat hij naar de basisschool gaat. Maar
eerst, genieten we nog van die mooie zomer, lekker spelen in
de tuin, de speeltuin, het zwembad en ga zo maar door! Hij
wordt groot, dat merk je aan alles, de manier van praten, de
manier van doen, zijn kleren....
Komende maand is het moederdag, een dag dat mama extra
aandacht verdient. Ik sta die dag stil om dankbaar te zijn,
dankbaar dat ik mama mocht worden, dankbaar voor mijn
eigen mama, die er altijd voor me is, maar ook dankbaar voor
mijn twee oma'tjes die nog altijd deel uit mogen maken van
mijn leven. Omdat ik zo dankbaar en trots ben op alle
moeders, geloof me, ik weet dat die roze wolk er niet altijd is,
ga ik een te gekke actie doen in mei. Een actie, alleen voor
mama's!
Wanneer jij in de maand mei een afspraak maakt voor
een behandeling van 1 uur, ontvang je €7,50 korting per
behandeling.
Ben je zelf geen mama maar wil je een mama in het zonnetje
zetten? Dat kan ook, door middel van een cadeaubon of het
maken van een afspraak voor die lieve mama.

De plannen voor de
verbouwing klaarliggen?
Je ook voor etherische
olie en de werking ervan
bij Massagepraktijk
Release & Heal terecht
kunt? Wil je hier meer
informatie over, wordt
dan lid van de groep
'let's oil by Release and
Heal.
Je korting spaart
wanneer iemand via jou
in de praktijk komt?
Een
ontspanningsmassage
van een uur evenveel
doet met je lichaam als
8 uur slaap?
Een massage een boost
is voor je
immuunsysteem,
doordat afvalstoffen
afgevoerd worden
tijdens een
behandeling?
Preventief kan werken
om
gezondheidsklachten te
voorkomen?
Ook zeer geschikt is bij
burn out, depressie,
vermoeidheid of
slapeloosheidsklachten?
Ik komende zondag een
cursus kindermassage
ga volgen, speciaal voor
kinderen vanaf 4 jaar?

Lieve groet,
Denise
Massagepraktijk Release & Heal
Klosruwe 9
6218 RC Maastricht

Ik jullie een hele fijne
Koningsdag wil wensen!

0031-630042732
https://massagepraktijkmaastricht.nl
info@massagepraktijkmaastricht.nl
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@massagepraktijkmaastricht.nl toe aan uw adresboek.

