N I E U W S B R I E F Winter 2020

Je ware potentie is altijd uniek.
Je hebt een groep nodig
om je ware potentie te leven.

Lieve mensen,
Hier is mijn eerste bericht met enkele nieuwe stappen richting werk na een periode
van afstand, loslaten en afscheid van de Vuurvlieg en Tonny. De pauze was een
boeiende tijd met stilte, onzekerheid, genegenheid, vragen en verbinding en
uiteindelijk? Niet weten.

Nu ligt het nieuwe jaar voor me als een blanco open veld, op deze stille
januarimaand.
Welke stappen ga ik zetten in de verse sneeuw?
Laat mijn nieuwe aanbod die kwaliteit hebben: ruimte, stilte, open, eenvoudig
en vrij.
Stilte en ruimte geven om te luisteren naar wat zachtjes aanklopt, naar me
toekomt. Open betekent voor iedereen die ‘lust’ heeft aan meer bewustzijn;
eenvoudig betekent weinig papierwerk, vrij betekent ook niet zo ver vooruit
plannen.
Dus zet ik zachtjes een deur weer open en dat is ook letterlijk een nieuwe deur!
Die nieuwe kamer is in de afgelopen tijd aan ons woonhuis gebouwd in de vorm

van een nieuwe praktijkruimte zonder wachtruimte. Heb je behoefte aan een
gesprek, een individuele opstelling , laat het me weten. Ik kijk dan of ik ruimte heb
en wat een goede vorm is. De criteria open, eenvoudig en vrij blijven de vorm
bepalen.
Hoe kom je daar? Je neemt dezelfde hoofdingang naar de Vuurvlieg. Vlak voordat
je het kleine paadje met de witte bank in loopt zie je links mijn nieuwe kamer, een
uitbreiding van het woonhuis 177a met een bel en een bordje: Inge Land Praktijk
De workshops blijven in de Vuurvlieg. Mijn telefoonnummer is hetzelfde gebleven
(024 3788738) en mijn postadres is nu: Tweede Oude Heselaan 177a 6542 VE
Nijmegen.

Het afscheid en de feestelijke
overdracht van de Vuurvlieg aan
Roeland van Niele, collega, nieuwe
eigenaar en beheerder van de Vuurvlieg,
heeft zich in de warme zomer voltrokken
met een ritueel van kleine lichtjes en de
warme aanwezigheid van velen.
Het viel samen met het afscheid van
Tonny, wat dierbaar was na 18 jaar
samenwerking en wat voor ons allebei
met dankbaarheid gepaard is gegaan.
We hebben heel veel bloemen, kleine
geschenken en kaarten ontvangen waarvoor nogmaals onze dank!
Tonny zet haar praktijk voort in Hoorn en blijft vindbaar onder www.tonnysikkes.nl
Data workshops tot de zomer:
Familieopstellingen
26 en 27 juni 2020
LIP opstellingen
1 en 2 mei 2020.
Als er nieuwe data komen verschijnen ze op de website die door de veranderingen
nog wat aanpassingen behoeft.
Ik ga ’t grotendeels zonder Tonny doen en dat zal vast wat aanloopproblemen
geven.
Wat zal verder anders zijn? Om verschillende redenen heb ik het concept
‘inclusief lunch’ losgelaten en afscheid genomen van de fantastische cateraarster
Anneloes. Dat betekent: helaas geen lunch meer tijdens de workshops. Verder ga ik
geen ‘opstellingen’ meer toezeggen. Ik wil me tijdens een workshop vrij voelen of
het passend is en meegaan waar de stroom naar toe gaat. Met het honorarium wil
ik meer rekening houden met inkomensverschillen. Laat het weten als het speelt.

Eenvoudig betekent ,
aandacht voor de
essentie en waar het
gemakkelijk is, bij
consulten, wat vaker
contant afrekenen
(met kwitantie). Ik
ben benieuwd en
open voor wat de
toekomst brengt.

Lichte groet,
Inge Land

