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Sfeer verbindt je met al je 

zintuigen

	 Uitgave nr. 2

Alles begint met een wens. Als klein meisje 
droomde ik van het planten van bomen en 
tekende altijd bomen. Had wel drie 
schooltuintjes. Mijn moeder wist niet wat ze met 
alle groenten en bloemen moest doen. Na de 
middelbare school ben ik naar de ‘Gaarde’ in 
Barendrecht gegaan en ongeveer vier jaar later 
haalde ik mijn hoveniersdiploma op ‘Huis te 
Lande’ te Rijswijk. Het was vanwege 1 leraar, die 
echt mijn liefde voor het ontwerpen wakker 
kuste, dat ik besloot naar Larenstein in Boskoop 
te gaan. In 1993 haalde ik mijn ‘groen’ 
ingenieursdiploma en een jaar later begon ik als landschapsontwerper te werken aan 
inrichtingsplannen in en voor de gemeente Rotterdam. Mijn geboorteplaats. 

Het is alweer 17 jaar geleden dat ik met Begane Grond ben gestart. Hier ontwerp ik 
energetische tuinen. Waarom? Omdat plekken, mensen en dieren zich veel beter 
voelen in ruimten waar de Boviswaarde (bodemuitstraling) hoog is en waar veel 
levensenergie aanwezig is, de zogenaamde orgon. 

Onlangs heb ik mijn diploma energetisch management behaald. Mijn opgedane kennis 
wil ik nu gaan doorgeven. Daarom heb ik drie Findshops ontwikkeld. Sferologie is de 
kunst om sfeer te zien, voelen en fysiek te maken door middel van ontwerpen.

Ik zie u graag op 1 van de findshops. Wilt u geen findshop volgen maar uw tuin door 
mij laten ontwerpen, dan kan dat ook!. Bel naar 0181 487951 of 06 53792697 of stuur 
een e-mail.

De essentie van sfeer is uitdrukking geven aan de graad van ons bewustzijn.

Over Angelique

Findshop Locatie 
Op Aarde

Sleepseweg 9
3231 LG Brielle

Locatie BG
Begane Grond

Obalaan 27
3233 BL Oostvoorne



	  2014

Ervaren is leren
Ontdek op drie donderdagen in 2014 hoe sfeer van invloed is op uw leven. Elke 
findshop bestaat uit drie lessen van twee uur.

U leert anders naar plekken kijken, leert ze voelen en ervaart wat de verschillen 
met u doen.  HIerbij wordt (her)inrichten een stuk eenvoudiger. 

Energetisch ontwerpen is dát toelaten wat er wil zijn.

Aanmelden
Stuur een mail aan Angelique Nossent via 

info@beganegrond.nl. Geef aan welke findshop u 
wenst te volgen. U ontvangt een bevestiging met 
data, plaats en factuur. Sfeerrijke groet, Angelique

Heeft u plekken in uw tuin waar u nooit komt of juist heerlijk zit? Kom 
ontdekken waarom dit zo is en leer energie ervaren. Aan de hand van 
de theorie U gaan we met elkaar uw plek energetisch ‘lezen’. De 
behoeften van de plek en de gebruikers worden hiermee helder. Niet 
het werken staat centraal in de findshop maar het vinden van sfeer. 
Ervaar sfeer op een nieuwe manier!

“ Sfeer begint met een wens” 

Sferen ‘zien’ 
Ontdek andere vormen van zien

• 16-1-2014 10-12 u.	
• 23-1-2014 10-12 u.	
• 30-1-2014 10-12 u.	
                                               prijs € 115,-

Tuinsferen ‘voelen’
Aan de slag met de energie van een eigen plek

• 16-1-2014 13-15 u.	
• 23-1-2014 13-15 u.	
• 30-1-2014 13-15 u.
                                               prijs € 115,-

Eigen tuinontwerp maken
Energetisch ontwerpen

• 13-3-2014 10-12 u.	
• 20-3-2014 10-12 u.	
• 27-3-2014 10-12 u.
                                             prijs € 185,-

Sferologe Angelique Nossent

Findshops & ontwerpdienst

Geïnteresseerd?
Op www.beganegrond.nl knop Sfeer is 
meer informatie over alle findshops te 
vinden.

Findshops
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